
Acțiuni desuete (irelevante) 
Anexa nr.1 

Acțiunea Instituția 

responsabilă 

Indicator de 

rezultat 

Termen Măsuri efectuate Calificativ 

Act. 1.2.4. punct. 3  

Efectuarea studiului 

privind oportunitatea 

creării unui portal 

informațional unic al 

tuturor instanţelor 

judecătoreşti în 

vederea optimizării 

paginilor web ale 

acestora 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii,  

Centrul de 

Guvernare 

Electronică 

Studiu efectuat şi 
recomandări 

formulate. 

Trimestrul I-IV 

2012 

Sunt create paginile web ale instanțelor și se 

lucrează asupra creării unui portal 

informațional unic, respectiv necesitatea 

efectuării unui studiu decade. Grupul de lucru 

pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului 

I în cadrul ședinței din 31 ianuarie 2013 a 

decis că realizarea studiului nu este relevantă, 

acțiunea fiind calificată desuetă.  

 

Acţiune 

desuetă 

Act. 2.2.8. punct. 3 

Monitorizarea 

implementării 

modificărilor cadrului 

normativ în partea ce 

ţine de 

demilitarizarea 

instituţiei procuraturii 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

 

 

1.Monitorizarea 

desfăşurată 
2.Raport de 

monitorizare 
întocmit şi 
diseminat 

Trimestrul II 

2013– IV 2014 

Dat fiind  faptul că procurorii nu au statut 

militar iar procuraturile specializate (militare) 

urmează a fi desființate ca urmare a reformării 

organelor Procuraturii, realizarea acțiunii nu 

mai este oportună, fiind calificată desuetă de 

către Grupul de lucru pentru coordonarea și 

monitorizarea Pilonului II  

. 
 

Acţiune 

desuetă 

Act. 2.2.3. punct 3 

Organizarea 

cursurilor de instruire 

Institutul 

Naţional al 

1. Numărul de 

cursuri desfăşurate 

2. Numărul de 

Trimestrul IV 

2013 – III 2014  

Consiliul Superior al Procurorilor prin 

Hotărîrea sa nr.12-46/13 din 26.02.2013 a 

renunțat să participe la cursul de instruire a 

Acţiune 

desuetă 



Acțiuni desuete (irelevante) 
Anexa nr.1 

a membrilor și a 

personalului 

Consiliului Superior 

al Procurorilor 

Justiţiei,  

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

persoane instruite membrilor Consiliului Superior al 

Procurorilor pe motiv că „Consiliul nu 

dispune de personal auxiliar, iar membrii 

acestuia nu sunt detașați din funcțiile de bază, 

ceea ce face imposibilă delegarea membrilor 

pentru instruire în cadrul Institutului Național 

al Justiției”. Scrisoarea Consiliului Superior al 

Procurorilor a fost prezentată în calitate de 

document probator în cadrul ședinței Grupului 

de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

Pilonului II. 

Act. 3.3.1. punct. 3 

Elaborarea 

regulamentului 

privind executarea 

hotărârilor Curţii 

Europene pentru 

Drepturile Omului 

 

 

  

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 

 

Proiect de 

regulament, 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului  

 

Trimestrul III-

IV 2012 

Realizarea acțiunii date este asigurată de 

elaborarea proiectului de lege privind agentul 

guvernamental care a  fost elaborat în 

contextul necesității reformării instituției de 

reprezentare a intereselor statului în fața 

Curții Europene a Drepturilor Omului. 

Proiectul de lege reglementează aspectele care 

inițial urmau să fie reglementate separat 

printr-un Regulament. 

 Adoptarea legii noi privind agentul 

guvernamental și instituirea mecanismului de 

control parlamentar al executării hotărîrilor 

CEDO sunt acțiuni care vor asigura indirect 

realizarea acțiunii date din Strategie. 

În cadrul ședinței din luna ianuarie 2014 

Grupul de lucru pentru coordonarea și 

Acţiune 

desuetă 



Acțiuni desuete (irelevante) 
Anexa nr.1 

monitorizarea Pilonului III a decis calificarea 

acțiunii ca desuetă. 

 

4.1.4 p. 4 – 

Perfecționarea 

cadrului legislativ 

în vederea 

precizării marjei 

de discreție a 

reprezentanților 

sectorului justiției 

și elaborarea unui 

proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

relevant 

Ministerul 

Justiției,  

Curtea 
Supremă de 
Justiție, 

Procuratura 
Generală, 

Ministerul 
Afacerilor 
Interne, 

Centrul 
Național 

Anticorupție, 
Consiliul 
Superior al 

Magistraturii, 
Consiliul 

Superior al 
Procurorilor,  
Organele de 

autoadmi-
nistrare ale 

profesiilor 
conexe 
sistemului 

justiției   

1. Grup de lucru 
creat 

2. Proiecte de 
acte normative 
elaborate și 

remise spre 
examinare 

Guvernului 

Trimestrul I-IV, 
2013  

În cadrul şedinţei nr.5/2013 a Grupului de 
lucru, s-a stabilit că nu este necesar adoptarea 

cadrului normativ suplimentar din 
considerentul că legea în vigoare stabilește 
principiul intimei convingeri a judecătorului, 

bazat pe complexitatea cauzei și probelor 
prezentate de părți.  

În cadrul ședinței din 31 ianuarie 2013, 

Grupul de lucru pentru coordonarea și 

monitorizarea Pilonului IV, a decis calificarea 

acțiunii ca desuetă. 

 

. 

Acţiune 

desuetă 

4.1.5 p.2 – 

Elaborarea unui 

proiect de 

Ministerul 

Justiției,  

Centrul 

Proiect de 
modificare a 

cadrului 

Trimestrul I-IV, 
2013 

În cadrul şedinţei nr. 8/2013 a Grupului de a 
Grupului de lucru, s-a stabilit că noile 

instrumente de prevenire a corupției, inclusiv 

Acţiune 

desuetă 

 



Acțiuni desuete (irelevante) 
Anexa nr.1 

modificare a 

cadrului normativ 

în vederea 

stabilirii modului 

și a procedurii de 

aplicare a 

instrumentelor de 

prevenire a 

imixtiunii în 

activitatea de 

înfăptuire a 

justiției și de 

prevenire a 

comportamentului 

corupțional 

Național 
Anticorupție, 
Consiliul 

Superior al 
Magistraturii, 

Procuratura 
Generală 

normativ, 
elaborat și remis 
spre examinare 

Guvernului 

modalitatea de aplicare a acestora, se regăsesc 
în pachetul de legi anticorupție și în alte 
proiecte de acte normative  

În cadrul ședinței din 31 ianuarie 2013, 

Grupul de lucru pentru coordonarea și 

monitorizarea Pilonului IV,  a decis 

calificarea acțiunii ca desuetă.  

 

 
. 

 

 
 

 

4.3.2 p.2 -  

Elaborarea 

cadrului normativ 

privind procedura 

de testare 

benevolă cu 

aparatul poligraf 

a reprezentanților 

sectorului justiţiei 

 

Centrul 

Național 

Anticorupți

e,  
Procuratura 
Generală, 

Consiliul 
Superior al 
Magistraturii

, 
Ministerul 

Afacerilor 
Interne 

Cadrul normativ 

elaborat şi remis 
spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul I-II, 

2013 

Având în vedere acţiunea 4.1.5 pct.6 ce 

prevede instituirea obligaţiei de testare la 
poligraf a candidaţilor la funcţiile de 

judecător, procuror şi ofiţer de urmărire 
penală care stabilește că principala instituţie 
responsabilă este Ministerul Justiţiei, 

considerăm că în acelaşi act normativ unde 
este prevăzută obligaţia şi procedura de 
efectuare a testării la poligraf,  urmează a fi 

stabilită şi procedura de testare benevolă. În 
prezent art. 7 din Legea 269/2008 stabilește 

persoanele care se supun testării obligatorii 
iar art. 13 se referă la cazurile de testare 
benevolă (la care poate recurge orice 

persoană).  
În cadrul ședinței din 31 ianuarie 2013 Grupul 

de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

Acţiune 

desuetă 



Acțiuni desuete (irelevante) 
Anexa nr.1 

Pilonului IV,  a decis calificarea acțiunii ca 

desuetă. 

 
 

4.3.4. p. 1 -  

Efectuarea unui 

studiu privind 

oportunitatea 

modificării  

cadrului normativ 

care vizează 

publicarea şi 

mediatizarea 

hotărîrilor 

judecătoreşti 

privind 

condamnarea 

reprezentanților 

sectorului justiţiei 

pentru acte de 

corupţie 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 
Justiţiei 
 

1. Studiu efectuat, 

recomandări 
formulate 

2. Proiect de lege 
elaborat şi remis 
spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul III-

VI, 2012 

În cadrul ședințelor Grpului de lucru, s-a 

discutat despre oportunitatea excluderii 
acțiunii respective din motivul că hotărîrile 

judecătorești sunt publicate pe paginile web 
ale instanțelor și, respectiv, publicul larg are 
posibilitatea de a face cunoștină, fără a fi 

nevoie de o mediatizare suplimentară.  
În cadrul ședinței din 31 ianuarie 2013 Grupul 

de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

Pilonului IV,  a decis calificarea acțiunii ca 

desuetă. 

 

Acţiune 

desuetă  

5.1.1.p.1 - 

Efectuarea studiului 

datelor statistice 

privind: 

a) numărul de cereri 

depuse în cauzele 

economice în 

instanțele de pe raza 

sediului 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul I,  

2011 

Trimestrul II,  

2012 

 

A fost efectuată o analiză  în procesul de 

elaborarea a Legii  nr. 163 din 22 iulie 2011 

pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care a fost ulterior declarată 

neconstituţională prin Hotărârea Curţii 

Constituţionale nr. 3 din 9 februarie 2012, 

ulterior fiind adoptată Legea nr. 29 din 

06.03.2012, în concluzie această acțiune a 

pierdut din actualitate. 

Acțiune 

desuetă 



Acțiuni desuete (irelevante) 
Anexa nr.1 

(domiciliului) 

părţilor; 

b) numărul agenţilor 

economii înregistraţi 

în unităţile 

administrativ-

teritoriale, care pot 

fi implicaţi în 

cauzele economice 

 

În cadrul ședinței din  31 ianuarie 2013 

Grupul de lucru pentru coordonarea și 

monitorizarea Pilonului IV,  a decis 

calificarea acțiunii ca desuetă. 

 

 

 

6.2.4.p.1 -  

Efectuarea unui 

studiu privind 

activitatea 

avocatului 

parlamentar  pentru 

protecția drepturilor 

copilului, inclusiv  

oportunitatea creării 

instituției avocatul 

copilului ca instituție 

separată   

 

Centrul pentru 

Drepturile 

Omului 

Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul I-IV, 

2013 

Acțiunea nu a fost realizată conform 
termenului, obiectivului și indicatorilor de 

rezultat, deoarece în perioada de raportare a 
fost definitivată și adoptată Legea cu privire 

la avocatul poporului, care oferă soluții noi în 
partea ce ține de statutul, atribuțiile avocatului 
pentru protecția drepturilor copilului. În acest 

context realizarea acțiunii nu este necesară și 
ar fi formală, implicînd cheltuieli 

nejustificate. 
În cadrul ședinței din  29 ianuarie 2013 

Grupul de lucru pentru coordonarea și 

monitorizarea Pilonului IV,  a decis 

calificarea acțiunii ca desuetă.  

 
 

Acțiune  

desuetă  

 


