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Proces-verbal al Şedinţei Grupului de lucru pentru coordonarea şi 

monitorizarea Pilonului I al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 
pentru anii 2011-2016 şi a Planului de acţiuni la Strategie 

 
29 iunie 2012 

  
Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I al Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a Planului de Acţiuni la Strategie s-a întrunit 

vineri, 29 iunie 2012, în sala de conferinţe a Ministerului Justiţiei (oficiul 104, str. 31 

August 1989, nr. 82), ora 14.00. 

 
Şedinţa a fost prezidată de vicepreşedintele Grupului de lucru, dna Domnica Manole, 

judecător la Curtea de Apel Chişinău, reprezentant al Asociatiei judecatorilor. 

 

La reuniune au participat membrii Grupului de lucru, secretariatul acestuia şi invitaţi: 

reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei (lista de prezenţă). 

  
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 

 

14.00 – 14.30 

 

 
 

 

 

 

14.30 – 15.30 

 
 

 

 

 

 
 

 

15.30 – 15.50 

 

 

 
 

15.50 – 16.00 

Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a 

acţiunilor planificate în Planul de Acţiuni pentru anul 2011 

 
Lilia Ioniţă, Ministerul Justiţiei – pct. 1.1.3(1); 1.1.5(1); 1.1.6(1); 1.1.7(1); 

1.1.8; 1.1.9(1); 1.2.1(1); 1.2.2(1),(2); 1.2.3(1),(2); 1.2.5(1); 1.2.6(1); 

1.3.4(1); 1.3.5(1); 1.3.7(1); 1.3.9; 1.3.10(1) 

 

Prezentarea propunerilor la Planul de Acţiuni pentru anul 2012 al 

Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I al 
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

 

Lilia Ionită, Ministerul Justiţiei 

Tatiana Ciaglic, Departamentul Administrare Judecătorească 

Nichifor Corochii, Consiliul Superior al Magistraturii 
Anastasia Pascari, Institutul Naţional al Justiţiei  

 

Discutarea acţiunii 1.1.11 (2) din Planul de Acţiuni privind transferul 

poliţiei judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei 

 

Veaceslav Iurţuc, Ministerul Afacerilor Interne 
 

Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi 

a următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 

 

 
Domnica Manole: Şedinta Grupului de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea 

implementării Pilonului I al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei o declarăm deschisă. 

Deci, din 13 membri ai Grupului de lucru cu drept de vot suntem prezenţi 10 (nota 

secretariatului: un membru s-a alăturat mai tirziu, deci prezenţi au fost 11), avem cvorumul 

necesar pentru petrecerea şedinţei de astăzi. Avem ordinea de zi stabilită.  
 
1. Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor planificate în Planul 
de Acţiuni pentru anul 2011 – raportor dna Lilia Ioniţă, reprezentant al Ministerului Justiţiei. 

 

Lilia Ioniţă: Eu, de fapt, o să fac o scurtă trecere în revistă a acestor acţiuni care au fost 
preconizate pentru anul 2011, în principal, este vorba de mai multe modificări la legislaţia 

în vigoare, care, de fapt, trebuie să creeze terenul necesar pentru ulterioarele reforme.  
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În primul rînd este vorba de acţiunea 1.1.5 care se referă la sporirea eficienţei 
managementului şi îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de administrare al instanţelor 
judecătoreşti şi a analizei strategice în materie de planificare bugetară. Asemenea modificări 

au fost făcute în Legea privind organizarea judecătorească, este vorba de instituirea funcţiei 

de administrator al instanţei judecătoreşti. Mai nou, probabil că această funcţie se va 

redenumi în funcţia de secretar al instanţei judecătoreşti, al secretariatului instanţei 
judecătoreşti. Au fost nişte institenţe la nivelul Comisiei parlamentare ca aparatul 

instanţelor judecătoreşti să nu fie aparat, dar secretariat, că ar suna mai bine, mai frumos 

şi în consonanţă cu noţiunile utilizate în Europa. Ok, noi nu am făcut mari obiectii.  

 

Vreau să vă zic că, de fapt, toate aceste modificări legislative despre care o să vă vorbesc se 

cuprind în proiectele Legii nr. 392 şi 391, care au fost deja aprobate de Parlament în prima 
lectură. Miercuri am avut şedinţa Comisiei parlamentare pentru lectura a doua, am avut 

nişte discuţii aprinse, chiar îmi pare rău că nu este dl Corochii ca să ne povestească mai 

detaliat, în cazul în care eu scăpam anumite chestii. 

 

Cît priveşte acest administrator al instanţei judecătoreşti, mai este nou ce a intervenit acum 

la Parlament, dacă noi iniţial am propus ca acest administrator să se ocupe de problemele 
instanţei judecătoreşti, inclusiv cele legate de personal, pentru lectura a doua această 

concepţie se modifică şi, de fapt, toate problemele de personal vor reveni preşedinţilor 

instanţelor judecătoreşti. Am avut surpriza la un moment dat, ca deputaţii să zică pentru ce 

ne mai trebuie administratori ai instanţelor judecătoreşti. Pîna la urma am reuşit să-i 

convingem că rămîne această funcţie. 
 
Următoarea măsură propusă pentru 2011 se referă la acţiunea 1.1.6. Stabilirea unor criterii 
clare, obiective, transparente şi bazate pe merit pentru procedura de selectare, numire şi 
promovare a judecătorilor. În cazul respectiv, este vorba de proiectul Legii nr. 391 privind 

selectarea, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, aşa se va numi aceasta lege. Ce 

este nou: dacă noi prin proiectul legii am propus să se renunţe la gradele de calificare a 
judecătorilor aşa cum sunt ele în prezent şi am propus ca ele să poarte un carecter onorific, 

în şedinţa Comisiei parlamentare de săptămîna aceasta s-a decis că ele ramîn aşa cum 

sunt. Urmeaza să fie prevazută procedura cum vor fi acordate aceste grade de calificare. În 

principiu, aceasta modificare ne-a afectat conceptul evaluării performanţelor care l-am 

propus noi prin Legea nr. 391. 

 
O următoare acţiune este 1.1.7. Unificarea şi asigurarea transparenţei procedurii de numire a 
preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti; stabilirea unor criterii clare şi 
transparente de selectare a candidaţilor pentru aceste funcţii. De fapt, cam s-a păstrat 

aceeaşi procedură. Ceea ce se modifică acuma prin proiectul Legii este că, funcţiile de 

vicepreşedinţi ai instanţelor judecătoreşti se vor institui în instanţele judecătoreşti, unde 

numărul de judecători e mai mare de şase, iar în cadrul Curţilor de Apel şi Curţii Supreme 
de Justiţie numărul de vicepreşedinţi coincide cu numărul de Colegii, instituite la nivelul 

Curţilor de Apel sau a CSJ. 

 
La acţiunea 1.1.8.- revizuirea procedurilor degrevării, detaşării şi transferului judecătorilor în 
vederea asigurării independenţei lor şi a respectării principiului separării puterilor este vorba 

de modificarea art. 8 din Legea cu privire la statutul judecătorului. Ceea ce am propus noi, e 

ca toate persoanele care sunt alese în funcţii elective (consilier, deputat, mai nou – 
Preşedinte al ţării) sunt obligate în termen de 30 de zile de cînd au preluat mandatul 

respectiv să depună cererea de eliberare din funcţia de judecător. Dacă n-o fac în termen de 

30 de zile, ei se consideră eliberaţi din funcţia de judecător. 

 
La acţiunea 1.1.9.- consolidarea capacităţilor de autoadministrare a sistemului judecătoresc 
prin revizuirea rolului, componenţei şi competenţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi ale 
instituţiilor din subordinea acestuia era vorba, de fapt, de CSM şi Adunarea Generală a 

Judecătorilor. Deja ştiţi că noi am propus să se majoreze numărul de judecători, nu vor fi 

cinci aleşi, dar vor fi şase judecători aleşi la Adunarea Generală a Judecătorilor. Există acel 

art. 9 din Legea privind organizarea judecătoreasca, care descrie acest forum al judecătorilor 

– Adunarea Generală. Mai nou este că, Adunarea Generală a Judecătorilor nu va alege doar 
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membri cu titlu permanent în CSM, dar va alege şi membrii supleanţi. De fapt, Adunarea 

Generală urmează să aleagă şi membrii supleanţi în Colegiile CSM: e vorba de Colegiul de 

selectare, evaluarea performanţelor şi Colegiul disciplinar. La Colegiul disciplinar vom reveni 

pentru că nu am afectat foarte mult esenţa acestui colegiu şi, în general, procedura 

disciplinară. 

 
Domnica Manole: Referitor la Consiliul Superior al Magistraturii, ramîne detaşarea? 

 

Lilia Ioniţă: Da, s-a păstrat aceasta obligaţie a judecătorilor de a fi detaşati în CSM. Vor fi 

trei colegii. 

 
Domnica Manole: Da, dar tot detaşat? 

 

Lilia Ioniţă: Nu. Iar în colegii, noi am prevazut că se va micşora volumul de lucru al 

judecătorilor care vor participa, atunci cînd se vor distribui aleatoriu aceste dosare, criteriul 

despre care va trebui să se ţina cont este despre implicarea judecătorului în alte activităţi. 

 
Ce am mai pus noi nou în CSM, profesorii care sunt aleşi de Parlament, am propus ca ei să 

nu poată fi propusi pentru două mandate consecutiv în CSM ca să asigurăm, de fapt, o 

rotaţie a persoanelor în CSM, pentru că ştim că avem unii membri în CSM cu un mandat, 

ca să zicem aşa, de durată. 

 
Domnica Manole: Am vrut să întreb despre componenţa CSM... 

 

Lilia Ioniţă: Patru judecători, trei membri de drept ... 

 

Domnica Manole: Vor asigura ei principiul majorităţii? 

 
Lilia Ioniţă: Da. Vor fi cel puţin 50% aleşi de către colegii lor, aşa cum spun standardele 

internaţionale, noi sunt în perfectă concordanţă cu aceste standarde. 

 

Vera Macinskaia: Cum va putea să intenteze procurorul procedura disciplinară pe dosarul 

pe care participă el? 
 

Lilia Ioniţă: Apropo, ieri cînd a fost examinat de Curtea Constituţională, s-a făcut şi o 

adresare Parlamentului de a revedea condiţiile cînd procurorul poate să intenteze procedura 

disciplinară şi atunci noi vom prevedea acest moment în urmatorul proiect privind 

răspunderea disciplinară. 

 
Domnica Manole: Nu este asigurat principiul independenţei judecătorului. Noi avem foarte 

multe dosare legate de Procuratura Generală: achitarea unor datorii salariale, sancţiuni 

disciplinare. 

 

Lilia Ioniţă: Noi incercăm să rezolvăm problemele legate de dreptul de a intenta procedura 
disciplinară prin alte mecanisme. 

 

Domnica Manole: Păi da, dar Procurorul General este şi membru al CSM, aceeaşi situatie e 

şi cu ministrul justiţiei. 

 

Lilia Ioniţă: Noi o să facem un grup de lucru, cred că pînă în toamnă şi noi o să discutăm 
punctual anume toate problemele legate de procedura disciplinară, subiecţii, toate aceste 

lucruri vor fi examinate în grupul acela de lucru şi vom veni cu un proiect de lege anume pe 

raspunderea disciplinară. 

 

Cît priveşte componenţa CSM, noi nu o putem modifica, noi avem articolul din Constituţie, 
care stabileşte cine sunt membrii de drept acolo. Noi nu putem nicidecum să intervenim. 

Soluţia optimă ar fi ca noi să majorăm numărul judecătorilor care sunt aleşi care sunt aleşi 

de colegi şi oricum ramîn membrii ăstia de drept. Noi trebuie să avem şi profesorii titulari, 

care, de asemenea, sunt stabiliţi în Constituţie. Oricum 50%, jumătate din membrii CSM 
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sunt aleşi de colegii lor. Oricum CSM va ramîne în componenţa actuală pentru că el are 

mandatul constituţional pe patru ani de zile, în toamnă noi nu putem interveni pe chestia 

asta. Mai mult, acest lucru a fost prevăzut în dispoziţii finale şi tranzitorii. 

 
Următoarea acţiune este 1.2.1 - elaborarea proiectelor de modificare a unor acte legislative, 
inclusiv a Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii şi 
a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească,  în scopul instituirii 
votului deschis pentru hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii, a obligaţiei de a motiva şi 
publica hotărîrile Consiliului, inclusiv opiniile separate ale membrilor acestuia, pe pagina web 
etc. Asemenea modificare a fost deja propusă la proiectul Legii care urmează să fie examinat 

în lectura a doua. Este vorba de art. 8\1 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, care prevede toate aceste proceduri. Sperăm că, aceste modificări vor duce la 
o activitate mai eficienta şi mai transparenta a CSM. Ramîne ceea ce am propus noi ca 

hotărîrile CSM vor putea fi contestate doar la CSJ, examinate de un complet lărgit de nouă 

judecători şi vor fi doar pe aspecte de procedură. 

 
O alta acţiune 1.2.2 se referă la implementarea unui sistem de e-justiţie pentru utilizarea 
eficientă şi funcţională a sistemului informaţional judecătoresc, în vederea excluderii factorului 
uman din procesul administrativ de gestionare a dosarelor. Am avut discuţii aprinse referitor 

la constituirea aleatorie a completelor de judecata prin acest program electronic. Ultima 

versiune cu care noi nu prea am fost de acord, dar a trebuit să ţinem cont şi de opinia 

parlamentarilor, este că aceste complete de judecata nu vor fi constituite pentru fiecare 

cauză, dar vor fi constituite prin intermediul PIGD la începutul fiecarui an. 

 
O alta acţiune 1.2.3. se referă la revizuirea regulilor procedurale în vederea optimizării, 
sporirii transparenţei şi eficienţei procesului de înfăptuire a justiţiei. Este vorba de Codul de 

procedură penală şi Codul de procedură civilă. Modificările la CPP au fost adoptate în 

lectura a doua, urmeaza a fi  promulgate şi publicate în Monitorul Oficial. Nu e exclus că va 

fi republicat pentru că s-a intervenit în proportie de mai mult de 70%. Modificările la CPC 

au fost adoptate în prima lectură şi săptămîna viitoare vor fi examinate în pachet cu cele 
doua legi despre care am vorbit. 

 

Nadejda Hriptevschi: Motivarea deciziilor??? 

 

Lilia Ioniţă: Eu, sincer, nu am ramas la partea asta a discuţiilor în Comisie, dar, din cîte 

îmi dau seama, a fost susţinuta initiativa deputatului T. Deliu, ca motivarea să nu fie în 
prima instanta. 

 

Domnica Manole: Doar la solicitarea parţilor. Eu vă aduc argumente. Din 100% din dosare 

examinate la Curtea de Apel, undeva 25% sunt atacate la CSJ, în rest ele se execută. 

Atunci, care este necesitatea? 
 

Aici se poate de mers şi mai larg, nu numai în cazul cînd partile nu atacă, dar şi pe anumite 

categorii de dosare, de ex. pensia alimentară – are cineva nevoie de motivare, daca legea 

prevede expres cum se incaseaza aceasta? 

 

Vera Macinskaia: Asta nu e încalcarea art. 7 din CEDO? 
 

Domnica Manole: Asta nu îngradeste accesul la justiţie, CEDO nu prevede expres că 

decizia trebuie să fie motivată, îi ofera accesul la justiţie prin dreptul de a solicita partea 

motivată a hotărîrii. 

 
Lilia Ioniţă: Eu, de fapt, vroiam să vă zic de o modificare la Legea privind organizarea 

judecătorească. Ştiţi foarte bine că este Anexa nr. 1 la Lege, care stabileşte numărul de 

judecători pentru fiecare instanţă. Acum au intervenit alte modificări la aceasta lege, prin 

care va fi stabilit numărul general al judecătorilor, în rest CSM are spaţiu de manevră 

pentru a schimba judecătorii dintr-o parte în alta, are toate pîrghiile necesare, important e 

să aibă un Regulament şi criterii clare după care se va conduce atunci cînd va repartiza 
judecătorii de la o instanţă în alta. 
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Şi mai e o chestie interesantă, preluată din România, care se refera la postul de rezervă a 

judecătorilor. Deci, nu judecători de rezervă, dar posturi de rezervă a judecătorilor.  

 

Prin acest proiect de lege se atribuie foarte, foarte multe atribuţii CSM. Mai nou, în Comisia 

parlamentară s-a decis ca toate activităţile de ordin organizatorico-administrativ, treptat vor 
trece la CSM pentru că se exclude art. 23 din lege care se referea la competenţa Ministerului 

Justiţiei. 

 

Vera Macinskaia: Eu vroiam să întreb referitor la numărul de judecători, vor fi în anexă? S-

au luat în considerare şi judecătorii din Transnistria? 
 

Lilia Ioniţă: Nu vor fi în anexă, s-au luat în calcul şi judecătorii din Transnistria. S-au luat 

în calcul numărul total de judecători de instrucţie, care nu figureaza nicăieri, judecătorii din 

Transnistria şi posturile de judecători pe toata ţara. Deci, e numarul total de judecători per 

sistem. 

 
Actiunea 1.3.5. - crearea unui sistem de evaluare periodică a performanţei actorilor din 
sectorul justiţiei, bazat pe merit, pe criterii clare, obiective şi transparente. Ceea ce mai e nou, 

este crearea sistemului de evaluare periodică a performanţelor judecătorilor. E vorba de 

crearea a doua Colegii pe lînga CSM: Colegiul pentru selectarea judecătorilor şi Colegiul 

pentru evaluarea performanţelor judecătorilor. Ambele colegii vor fi constituite din şapte 

membri: în Colegiul de selectare – 4 judecători, 3 din partea societăţii civile; în Colegiul de 
evaluare – 2 judecători, 5 de la societatea civila. Judecătorii vor fi aleşi de către Adunarea 

Generală a Judecătorilor, iar din partea societăţii civile – de CSM în baza unui concurs 

public. 

 
O alta acţiune 1.3.7. - consolidarea rolului inspecţiei judiciare şi clarificarea atribuţiilor 
acesteia, este art. 7\2 propus în Legea CSM care detaliază foarte bine atribuţiile Inspecţiei 

de verificare a activităţii organizatorice a instanţei judecătoreşti, în ceea ce ţine de 

asigurarea celerităţii procesului, etc. 

 
Ceea ce ţine de acţiunea 1.3.9. - reformarea instituţiei imunităţii judecătorilor  pentru a se 
asigura exclusiv imunitatea funcţională, Comisia parlamentară a acceptat ultima versiune 

care e propusă pentru art. 19. Deci, se păstrează ceea ce este, cu excepţia a 2 art. din Codul 
penal: art. 324 şi art. 326. 

 
Şi o ultimă măsură, se referă la acţiunea 1.3.10. - consolidarea sistemului  judecătoresc prin 
introducerea funcţiei de asistent  judiciar şi modificarea statutului şi atribuţiilor grefierului. 

Este vorba de asistenţii judiciari. Ei urmează, potrivit dispoziţiilor finale şi tranzitorii, să 

vină de la 1.09 curent în instanţele din Chişinău şi Curţile de Apel, iar de la 1.01.2013 – în 
toate instanţele judecătoreşti. 

 

Acţiunile care au fost expuse în Plan, ele, de fapt, şi-au regăsit reflectarea în aceste proiecte 

de legi. Noi ne-am îndeplinit obligaţia care era stabiltă în aceste acţiuni. 

 

S-a decis cu majoritatea voturilor pro de a lua act de raportul prezentat. 
 
2. Prezentarea propunerilor la Planul de Acţiuni pentru anul 2012 al Grupului pentru 
coordonarea şi monitorizarea Pilonului I al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru 
anii 2011–2016: (raportori: Lilia Ioniţă, Ministerul Justiţiei; Tatiana Ciaglic, Departamentul 

Administrare Judecătorească; Nichifor Corochii, Consiliul Superior al Magistraturii; 

Anastasia Pascari, Institutul Naţional al Justiţiei). 
 

Lilia Ioniţă: Acest Plan de acţiuni, la noi se elaboreaza, la nivelul MJ, se ocupa o alta secţie. 

Noi o să ne mai uităm peste Planul de acţiuni şi o să transmitem în scris Secretariatului ca 

se compileze într-un plan intergru. Eu am înteles că doar Tatiana a prezentat. 
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Stela Pavlov: În Plan am inclus doar ce a prezentat Tatiana, cînd vor prezenta toate 

instituţiile propunerile lor, le voi include şi voi  prezenta planul integral. Asa s-a primit că 

acest punct de pe ordinea de zi îl tot amînăm de la o şedinţă la alta. De închis, nu-l pot 

închide că nu s-a realizat ... aşa că ... 

 

Domnica Manole: A prezentat doar dna Tatiana? 
 

Stela Pavlov: Dna Pascari a zis că la ei e tot înca în lucru, cînd o să fie o să mi-l trimită. 

 

Lilia Ioniţă: Cred că noi o să-l lăsăm pentru următoarea şedintă. 

 
S-a decis, cu majoritatea voturilor pro, de a prezenta propuneri, în scris, 

secretariatului pentru a fi compilate şi de a le include pe ordinea de  zi la una din 

şedinţele următoare ale Grupului de lucru. 

 
3. Discutarea acţiunii 1.1.11 (2) din Planul de acţiuni privind transferul poliţiei judecătoreşti în 
subordinea Ministerului Justiţiei (raportor: Veaceslav Iurţuc, Ministerul Afacerilor Interne). 

 
Veaceslav Iurţuc, şef-adjunct al Serviciului poliţiei judecătoreşti: Acţiunea 2 are 

continuitate la acţiunea 1 - crearea condiţiilor necesare pentru funcţionarea efectivă a 

poliţiei judecătoreşti? Ca profesionist cunosct activitatea poliţiei judecătoreşti din 2005. 

Dacă în 2015 se propune transmiterea poliţiei judecătoreşti Ministerului Justiţiei, eu nu văd 

să fie efectivă activarea în cadrul MJ a serviciului menţionat.  
 

Noi am elaborat un program privind dezvoltarea Serviciului în cadrul MAI. La etapa actuală, 

Serviciul dispune de 170 unităţi, fiind insuficient pentru a activa în cadrul MJ. 

Actualmente, Serviciul a fost redus la maximum.  

 

Activităţile reglementate de Legea 514\1995, art. 50 şi anume: asigurarea pazei localurilor, 
a altor bunuri ale instanţelor judecătoreşti, securităţii judecătorilor, a celorlalţi participanţi 

la proces, ordinii publice în sediul instanţei şi la şedinţele de judecată; executarea aducerii 

forţate în instanţa judecătorească a persoanelor care se eschivează să se prezinte; 

exercitarea controlului persoanelor la intrarea şi la ieşirea din sediul instanţei judecătoreşti, 

inclusiv controlul corporal; acordarea asistenţei executorilor judecătoreşti în procesul 
efectuării actelor de executare; asigurarea interacţiunii cu serviciile de escortare în 

instanţele judecătoreşti a persoanelor aflate sub arest, în probleme ce ţin de securitatea şi 

paza acestora; preîntîmpinarea şi asigurarea curmarii infracţiunilor şi contravenţiilor 

administrative în instanţele judecătoreşti şi în procesul efectuării actelor de executare; 

executarea deciziilor şi indicaţiilor preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, iar în cazul 

şedinţelor de judecată, deciziilor şi indicaţiilor preşedintelui completului de judecată; 
îndeplinirea şi altor însărcinări legate de înfăptuirea justiţiei, sunt exercitate de către alţi 

colaboratori din cadrul comisariatelor de poliţie, dat fiind faptul că efectivul dat nu e 

suficient pentru execrcitarea atribuţiilor menţionate. 

 

Noi am propus majorarea efectivului poliţiei judecătoreşti la 350 unităţi, însă Direcţia 
resurse umane a MAI a menţionat faptul, ca Ministerul Finanţelor categoric se arată 

împotriva alocării mijloacelor financiare în acest scop. Estimarea preventivă pentru 2013-

2014 pentru dezvoltarea ulterioară şi transmiterea MJ şi crearea condiţiilor necesare 

(dotarea tehnică, etc) constituie aproximativ 16 mln. lei. Ministerul Finanţelor afirmă că nu 

dispune de astfel de surse financiare şi, în consecinţă, realizarea acestui obiectiv nu va fi 

posibil. 
 

Deci, eu vad soluţionarea problemei prin majorarea statelor de personal şi modificarea 

hotărîrii de Guvern. 

 

Cristina Ţaralungă: Eu aş vrea să infirm declaraţiile Dvs., în CBTM pentru crearea 
condiţiilor necesare funcţionării efective a poliţiei judecătoreşti pentru 2014 sunt prevazute 

1,690 mln. lei, pentru 2015 – 1,716 mln lei, pentru 2016 – 1,742 mln lei şi anume pentru 

mărirea statelor de personal 243 persoane şi 217 persoane. 
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Veaceslav Iurţuc: Este stipulat, da? 

 

Cristina Ţaralungă: Da. De asemenea, sunt prevăzute surse financiare şi pentru dotarea 

instanţelor de judecată din 2012 pînă în 2014. 

 
Lilia Ioniţă: Există un grup de lucru, format din reprezentanţii MJ, MAI şi MF. Important e 

să dispuneţi de toate aceste informaţii ca să vedeţi cum acţionaţi. Eu v-am mai explicat, 

Grupul de lucru pentru Pilonul I nu poate să vă ofere soluţii, dacă doriţi anumite informaţii, 

vă întîlniţi acolo în grupul Dvs. de lucru şi discutaţi chestiile astea. Şi nu e exclus că poliţia 

judecătorească să fie în subordinea CSM sau va fi departament aparte, se vor vedea 
aspectele tehnice. Grupul de lucru privind poliţia judecătorească este creat, doar că ei nu au 

convocat nici o şedinţă. 

 

Nadejda Hriptevschi: Poate le facem o recomandare să se întruneasca şi să discute toate 

aceste aspecte? 

 
Domnica Manole: Suntem pentru susţinerea propunerii? 

 

S-a decis, cu majoritatea voturilor pro, de a recomanda grupului de lucru instituit 

să se întruneasca în vederea solutionării problemelor vizînd poliţia judecătorească. 

  
4. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, 
precum şi a invitaţilor adiţionali. 
 

Stela Pavlov: Aş vrea să vă anunţ că a fost elaborat proiectul Metodologiei de monitorizare a 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 şi proiectul 

Matricei cu privire la modul de probare a implementării şi realizării acţiunilor de către 
instituţiile responsabile conform Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016. Acestea sunt plasate pe site-ul MJ şi asteptăm propunerile, comentariile, 

obiecţiile Dvs. pînă la 2 iulie 2012, pe care vă rugăm să le expediaţi în adresa 

secretariatului Grupurilor de lucru. 

 

Lilia Ioniţă: Pe site-ul MJ deja a aparut o secţiune specială consacrată reformei sectorului 
justiţiei. O ăa vedeti că acolo sunt publicate şi Listele membrilor Grupurilor de lucru, 

procesele verbale ale şedinţelor, agendele cu subiectele care s-au discutat, documentele în 

baza cîrora lucrăm şi este şi proiectul Metodologiei, la care ar fi bine să faceţi propuneri 

pentru a-l îmbunătăţi. 

 
Stela Pavlov: Pînă la 15 iulie 2012, instituţiile responsabile pentru implementarea 

acţiunilor din Plan pentru prima jumătate a anului 2012 urmează să prezinte rapoarte 

vizînd executarea acţiunilor respective, secretariatul le va compila pînă la 15 august, iar 

pînă la 15 septembrie urmează a fi aprobat raportul intermediar al Grupului de lucru de 

catre membrii acestuia. Poate unul din subiecte pentru şedinţa următoare ar fi examinarea 

informaţiei prezentate de instituţii pe care oricum trebuie să o prezinte pînă la 15 iulie. 
 

S-a decis:  

 desfăşurarea următoarei şedinţe a Grupului de lucru pe data de 06.08.2012, 

ora 14.00; 
 propuneri pentru ordinea de zi: discutarea informaţiei prezentate de instituţiile 

responsabile privind implementarea acţiunilor pentru semestrul I al anului 2012. 

 

 

Vicepreşedintele Grupului                                    Secretarul Grupului 
  

____________________                                                      _________________ 

  

             Domnica MANOLE                                                    Stela PAVLOV 
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Anexa nr. 1 

 
Lista persoanelor care au fost prezente la Ședința Grupului de Lucru pentru Pilonul I 

 

Nr. 
 

Nume/Prenume Instituția 
 

 Membri cu drept de vot  
 
1. 
 

 
Domnica Manole 

 
Curtea de Apel Chişinău 

 
2. 

 
Vera Macinskaia 
 

 
Curtea Supremă de Justiţie 

 
3. 

 
Lilia Ioniţă 
 

 
Ministerul Justiţiei 

 
4. 
 

 
Tatiana Ciaglic  

 
Depatamentul Administrare Judecătorească 

 
5. 

 
Viorel Malanciuc 
 

 
Uniunea Avocaţilor 

 
6. 
 

 
Valentin Coval 

 
Consiliul Superior al Procurorilor 

 
7. 
 

 
Alexandru Gheorghieş 

 
Judecătoria Glodeni 

 
8. 
 

 
Adrian Grigoriev 

 
Centrul de Telecomunicaţii Speciale 

 
9. 
 

 
Daniela Nemerenco 

 
Centrul de Guvernare Electronică 

 
10. 
 

 
Nadejda Hriptevscchi 

 
Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 
11. 
 

 
Victor Zaharia 

 
Institutul de Reforme Penale 

 Membru observator  

 
12. 
 

 
Cristina Malai 

 
Reprezentant al donatorului 

 Secretariatul  
 
13. 
 

 
Stela Pavlov 

 
Ministerul Justiției 

 
14. 
 

 
Cristina Ţaralungă 

 
Ministerul Justiției  
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