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I. Consideraţii introductive

I. Consideraţii introductive
Reforma justiţiei a fost şi rămîne a fi un subiect prioritar şi de maximă importanţă pentru autorităţile Republicii
Moldova. Programul de guvernare pentru anii 2015-20181 plasează „Asigurarea continuităţii şi finalităţii reformelor
în justiţie” în topul celor mai importante priorităţi ale agendei de guvernare. Programul reiterează necesitatea reformării organelor procuraturii, excluderii influenţei politice şi creşterea transparenţei activităţii acestora; promovării şi
respectării drepturilor omului şi asigurării supremaţiei legii.
Reforma justiţiei şi implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei este o componentă fundamentală a
Acordului de asociere dintre UE şi RM şi a Planului de implementare al Acordului de asociere.
Astfel, Strategia de reformă a sectorului justiţiei2 (în continuare - SRSJ, Strategia), adoptată de către Parlamentul
Republicii Moldova la 25 noiembrie 2011 reprezintă Foaia de parcurs a ţării noastre pentru anii 2011-2016 în acest
domeniu. Strategia este un document ambiţios, complex, comprehensiv şi multidimensional care acoperă un sector
extrem de vast şi este construită pe 7 piloni, după cum urmează:
Pilonul I. Sistemul judecătoresc;
Pilonul II. Justiţia penală;
Pilonul III. Accesul la justiţie şi executarea hotărârilor judecătoreşti;
Pilonul IV. Integritatea actorilor sectorului justiţiei;
Pilonul V. Rolul justiţiei în dezvoltarea economică;
Pilonul VI. Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei;
Pilonul VII. Sectorul justiţiei bine coordonat, administrat şi responsabil.
SRSJ prevede o serie de măsuri pe termen mediu, urmărind scopul edificării unui sector al justiției modern, accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist și responsabil față de societate, care să corespundă standardelor
europene, să asigure supremația legii și respectarea drepturilor omului.
Pentru asigurarea aplicării plenare a SRSJ, stabilirii unui cadru temporal exact şi a instituţiilor responsabile pentru
atingerea obiectivelor Strategiei şi realizarea măsurilor necesare, în februarie 2012, Parlamentul a adoptat Planul de
acţiuni pentru implementarea SRSJ3 (în continuare – Planul de acţiuni, PAISRSJ).
Adoptarea acestor importante documente de politici au determinat eligibilitatea Republicii Moldova în calitate de
beneficiar al suportului bugetar din partea UE în valoare de 60 mln. Euro4. Pînă în prezent 28.2 mln. euro din această
sumă deja au fost transferate în bugetul ţării noastre şi sînt utilizate pentru implementarea măsurilor prevăzute de
SRSJ şi, respectiv, PAISRSJ. De asemenea, în calitatea sa de membru al Parteneriatului Estic, Republica Moldova a
beneficiat încă de 10 mln. de Euro din fondurile More for More.
Prezentul Raport, complementează rapoartele anuale precedente5 elaborate de către Ministerul Justiţiei în calitate
de instituţie coordonatoare pentru realizarea monitorizării şi coordonării implementării SRSJ şi PAISRSJ şi reflectă
progresul implementării documentelor strategice enunţate în anul 2014.
Trebuie menţionat că, din perspectiva implementării SRSJ, anul 2014 nu a fost anul care ar fi produs realizări
spectaculoase şi un impact considerabil la nivel normativ şi chiar poate fi atestată o anumită stagnare a proceselor
de reformă la nivel de adoptare a noilor acte normative în domeniu. O potenţială cauză a acestei stagnări este faptul
că anul 2014 a fost un an electoral, iar din iunie 2014 Parlamentul, practic, a fost în regim de stand-by. Respectiv, un
spectru mare de acte normative promovate şi aprobate de Guvern pentru implementarea consecventă şi continuă a
reformei în sectorul justiţiei au rămas fără examinare. Totuşi, în anul 2014 atestăm că s-au produs unele schimbări/
restructurări calitativ noi care sînt legate de punerea efectivă în aplicare a cadrului normativ adoptat în anii precedenţi
2012-2013, în special fiind vorba de modificările structurale şi procedurale adoptate pentru sistemul judecătoresc,
etapa prejudiciară,precum şi noile instrumente de prevenire şi combatere a corupţiei.
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/1_program-guvern_2015-2018_0.pdf
Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011 privind aprobarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2012, nr. 1 – 6, art. 6), http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341748
3
Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a
sectorului justiţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.109-112, art. 371) http://lex.justice.md/index.php?action =view&view=d
oc&lang=1&id=343439
4
Suportul bugetar direct este o asistență financiară nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană fiind condiționată de implementarea
unor criterii de performanță specificate în Matricea de politici coordonată cu Uniunea Europeană.
5
http://justice.gov.md/public/files/file/raport/RAPORT_implementare_partea_analiticapentru2012.pdf http://justice.gov.md/public/files/
file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2013/Raport_modificat_23_aprilie.pdf
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Gradul de implementare al strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016
În cadrul prezentului raport sînt oferite detalii şi analiza proceselor privitor la: mecanismul de coordonare şi monitorizare a implementării SRSJ, proiectele UE de asistenţă şi susţinere a reformei justiţiei în RM, costurile reformei
justiţiei,modul de implementare şi gradul de realizare a acţiunilor/măsurilor din PAISRSJ planificate pentru anul
2014, precum şi gradul de implicare a instituţiilor responsabile în realizarea SRSJ.
Ţinînd cont de faptul că anul 2014 reprezintă într-o anumită măsură „ecuatorul” SRSJ, un capitol separat al
acestui Raport vine cu o primă tentativă de analiză calitativă a tendinţelor, evoluţiilor şi impactului reformei pentru
perioada 2011-2014. Reieşind din evoluţiile şi involuţiile atestate pe parcursul celor 3 ani de implementare, acest
Raport dezvoltă şi o analiză a principalelor probleme şi provocări în implementarea adecvată a PAISRSJ, dar şi oferă
unele soluţii pentru aplanarea acestor probleme şi provocări. Trebuie să accentuăm că acest Raport analizează gradul de realizare a acţiunilor programate în PAISRSJ, conform unei metodologii anterior adoptate şi nu analizează
în profunzime efectul/impactul acţiunilor implementate. Astfel, cele 69% de realizare a PAISRSJ sînt calculate fiind
raportate la numărul acţiunilor executate (indicator cantitativ), dar nu măsoară impactul lor (indicator calitativ).
Efectele şi evoluţiile în sector pe care le-a produs SRSJ pot fi surprinse doar pe anumite componente ale reformei,
unele din ele fiind reflectate în cuprinsul prezentului Raport, însă nu pot fi analizate în profunzime la această etapă.
Un raport comprehensiv care va evalua toate progresele şi involuţiile din sectorul justiţiei urmează a fi elaborat la
finele implementării SRSJ, conform unei metodologii distincte care va măsura impactul din perspectiva unei game
diverse de indicatori.
La elaborarea acestui Raport au fost luate în considerare atît rapoartele emise de instituţiile responsabile/raportoare în cadrul SRSJ, dar şi evaluările/studiile/rapoartele externe ale partenerilor de dezvoltare şi societăţii civile, precum
şi datele sondajelor naţionale relevante domeniului SRSJ.
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II. Mecanismul de coordonare şi monitorizare
a implementării SRSJ şi planului de acţiuni.
Noile proiecte de asistenţă ue în reformarea justiţiei
Ţinînd cont de anvergura SRSJ şi a multitudinii de actori/autorităţi implicate în procesul de reformă a sectorului justiţiei, imediat după adoptarea şi punerea în aplicare a PAISRSJ a fost constituit un mecanism complex de coordonare. Aşa fiind, prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 278 din 13 iunie 20126 au fost create 7 Grupuri de lucru: dintre care primele 6 GL
au ca obiectiv monitorizarea implementării acţiunilor pentru fiecare din primii şase piloni prevăzuţi în Strategie şi Planul
de acţiuni (GL sectoriale), iar Grupul 7 are ca obiectiv coordonarea implementării Strategiei, este un grup de nivel superior,
responsabil pentru monitorizarea implementării Strategiei în ansamblu şi a acţiunilor din Pilonul VII, în particular.
GL includ reprezentanţi ai instituţiilor responsabile de realizarea activităţilor per fiecare pilon, reprezentanţi ai
partenerilor de dezvoltare şi ai societăţii civile. GL se convoacă în şedinţe ordinare, potrivit Planurilor de activitate,
adoptate la începutul fiecărui an, şedinţe în cadrul cărora au loc raportări, discuţii şi dezbateri pe marginea progresului acţiunilor programate de PAISRSJ. În linii mari, activitatea GL se desfăşoară într-un ritm adecvat, iar instituţiile
responsabile au o prestaţie satisfăcătoare. Totuşi, există unele probleme legate de fluctuaţia membrilor GL (cauzată
inclusiv de fluctuaţia angajaţilor din cadrul instituţiilor implicate în procesul de reformă), fapt care afectează consecvenţa şi coerenţa activităţii acestora, nu este păstrată memoria instituţională necesară.
În activitatea de coordonare şi monitorizare a implementării SRSJ, Ministerul Justiţiei continuă să fie asistat de Secretariatul GL care oferă suportul tehnic necesar în coordonarea şi monitorizarea Pilonilor I-VI, potrivit Metodologiei
de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-20167 şi Regulamentului
privind funcţionarea GL. În martie 2014, Metodologia şi Regulamentul de funcţionare a GL enunţate au fost supuse unui
şir de modificări şi completări, în vederea asigurării unui proces de monitorizare şi coordonare mai eficient, divizării
acţiunilor în dependenţă de termenul perioadei de realizare cu scopul de a determina obiectiv calificativul acţiunilor.
Pe parcursul anului 2014 au avut loc 51 şedinţe ale GL. În Tabelul nr. 1 de mai jos pot fi vizualizate datele privind
numărul şedinţelor GL sectoriale şi Grupului pentru coordonarea implementării SRSJ în perioada 2012-2014, în total
pentru această perioada fiind organizate şi desfăşurate 164 de şedinţe. Informaţii detaliate privind planurile de activitate ale GL, agenda şedinţelor, procesele-verbale şi rapoartele GL pot fi accesate pe pagina web a MJ urmînd link-ul:
http://justice.gov.md/map.php?l=ro&idc=444.
De asemenea, în luna septembrie 2014 au fost aprobate rapoartele intermediare privind realizarea PAISRSJ în 2014,
formatul tabelar, precum şi sumarul acestor rapoarte per fiecare pilon al SRSJ pot fi vizualizate pe pagina web a MJ8.
Tabel nr. 1 Şedinţele GL în perioada 2012-2014
Pilon
Pilonul I
Pilonul II
Pilonul III
Pilonul IV
Pilonul V
Pilonul VI
Pilonul VII
Total

2012
9
8
9
8
9
9
4
56

Număr şedinţe
2013
9
9
10
9
8
9
3
57

2014
8
9
8
7
7
8
4
51

Total
2012-2014
26
26
27
24
24
26
11
164

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/Regulament_final_1.pdf
Activitatea de monitorizare este detaliată în Metodologia de monitorizare a implementării SRSJ pentru anii 2011-2016, aprobată prin
ordinul Ministrului Justiţiei, nr.503 din 6 noiembrie 2012 http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/METODOLOGIE_
DE_MONITORIZARE_modif_track_changes-2_1.pdf şi modificată prin ordinul Ministrului Justiţiei, nr. 171 din 28 martie 2014 http://justice.
gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/Ordin_modificare_METODOLOGIE_si_Regulament_1.pdf
8
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2014/oct/Rezumat_Pilonul_I_semestrul_I_2014.pdf
http://
justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Pilonul_II_Raport_16_septembrie_2014_Mod.dupa_sedinta.pdf
http://
justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2014/Rezumat_Pilonul_III_semestrul_I_2014.pdf
http://justice.gov.md/
public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2014/oct/Rezumat_Pilonul_IV_semestrul_I_2014.pdf http://justice.gov.md/public/files/
file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2014/oct/Rezumat_Pilonul_V_semestrul_I_2014.pdf http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_
sectorul_justitiei/rapoarte/2014/oct/Rezumat_Pilonul_VI_semestrul_I_2014.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20
planuri/Rezumat_Pilonul_VII_semestrul_I_2014.pdf
6
7

5

Gradul de implementare al strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016
Nivelul superior al coordonării şi monitorizării Strategiei, aşa cum a fost menţionat şi în rapoartele anuale precedente, este exercitat de Consiliul Naţional pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept (CNROOND)9, care analizează Rapoartele generale anuale de implementare a Strategiei şi care adoptă decizii privitor la cele
mai importante probleme intervenite, la care nu s-au găsit soluţii la nivelul grupurilor sectoriale şi a Grupului de
coordonare.
La 10 aprilie 2014 a avut loc şedinţa CNROOND în cadrul căreia a fost prezentat Raportul anual privind progresele
atinse în implementarea SRSJ în 2013, au fost făcute intervenţii din partea Şefului Delegaţiei UE în RM şi Ambasadorului SUA în RM privind importanţa reformei justiţiei şi integrităţii actorilor din sector pentru procesele de reformă,
precum şi a fost prezentat raportul alternativ elaborat de ONG-urile Promo-LEX şi AGER privind rezultatele monitorizării implementării SRSJ. După audierea rapoartelor, CNROOND a adoptat o decizie10 în temeiul căreia a formulat
opt sugestii/recomandări:
• a chemat actorii implicaţi în definitivarea şi promovarea proiectelor de acte normative pentru reformarea Procuraturii să depună toate eforturile necesare pentru aprobarea lor pînă la finele sesiunii de primăvară a Parlamentului;
• a recomandat Parlamentului adoptarea proiectului Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor,
ţinînd cont de Opinia Comisiei de la Veneţia;
• a îndemnat actorii responsabili de reformarea INJ să accelereze procesul de reformă a acestuia, pentru a asigura
în continuare calitatea de selectare şi instruire a candidaţilor la funcţiile de judecători şi procurori;
• a recomandat actorilor responsabili să examineze necesitatea şi oportunitatea revizuirii PAISRSJ întru ajustarea
acestuia la necesităţile existente;
• a încurajat implementarea de către organele responsabile a noilor prevederi legale privind testarea integrităţii
profesionale, „confiscarea extinsă” şi „îmbogăţirea ilicită”, precum şi testarea la poligraf a candidaţilor la funcţiile
de judecător şi procuror;
• a solicitat instituţiilor responsabile să asigure instituirea şi aplicarea indicatorilor de performanţă unici pentru
organele de urmărire penală şi procurori, conform cerinţelor prevăzute de Matricea de Politici;
• a susţinut necesitatea ca instituţiile responsabile pentru implementarea SRSJ, PAISRSJ, Matricei de Politici să
realizeze măsurile prevăzute de documentele de politici sus-numite în termenele şi condiţiile stabilite pentru a
asigura buna desfăşurare a reformei şi conformarea la cerinţele prevăzute de Acordul de Asociere a RM cu UE;
• a accentuat necesitatea depunerii unor eforturi suplimentare în vederea mediatizării suficiente a acţiunilor pentru executarea SRSJ.
La momentul scrierii prezentului Raport am putea constata că sugestiile şi solicitările formulate de CNROOND în
aprilie 2014 nu au fost valorificate pe deplin, în mare parte persistînd aceleaşi probleme. Invocăm cu titlu de exemplu
reforma Procuraturii şi INJ. Astfel, recomandarea accelerării procesului de adoptare a proiectelor de acte normative
necesare reformării Procuraturii a fost doar parţial luată în considerare, pînă la acest moment fiind adoptată doar
Concepţia de reformă a Procuraturii (Legea nr. 122 din 3 iulie 2014), iar în noiembrie 2014 MJ a solicitat expertiza
Comisiei de la Veneţia pe marginea proiectului noii Legi cu privire la procuratură, urmînd ca aceasta să fie emisă în
cadrul sesiunii plenare din martie 2015. Cît priveşte reforma INJ, proiectul actului normativ de rigoare chiar dacă a
fost aprobat de Guvern şi remis Parlamentului, aşa şi a rămas fără examinare, în prezent fiind demarat procesul avizării
repetate a proiectului. Cu referinţă la alte recomandări ale CNROOND, gradul de realizare şi luare în considerare a
acestora va fi reflectat în cadrul evaluării acţiunilor din Pilonii respectivi ai SRSJ la care se referă.
În anul 2014, componenţa CNROOND a fost modificată11. Ţinînd cont de schimbările survenite în anul 2014 şi
începutul anului 2015, ca urmare a alegerilor parlamentare din noiembrie 2014, anticipăm că şi în anul curent se vor
produce modificări în componenţa nominală a CNROOND. Chiar dacă aceste modificări nominale sînt fireşti, în
condiţiile în care anumiţi membri ai Consiliului Naţional îşi modifică statutul, totuşi, asemenea remanieri nu contribuie de o manieră adecvată pentru conjugarea şi asigurarea continuităţii eforturilor de reformă a sectorului justiţiei,
păstrarea memoriei instituţionale.
Acordul de finanţare dintre Guvernul RM şi UE privind Programul de suport al reformei justiţiei a fost semnat la
Bruxelles la 14 iunie 2013 şi aprobat prin hotărîrea Guvernului nr. 669 din 2 septembrie 201312. Ministerul Justiţiei
CNROOND a fost instituit prin Decretul Preşedintelui RM nr. 219-VII din 6 august 2012 şi include reprezentanţii Parlamentului,
Guvernului, ai actorilor relevanţi din sectorul justiţei, ai partenerilor de dezvoltare şi ai societăţii civile.
10
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/consiliul_national/Decizia_CNROOND_nr._1_din_10.04.2014.pdf
11
Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1022 din 5 martie 2014 pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui
Republicii Moldova, nr.219-VII din 6 august 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 127) http://lex.justice.md/
md/352077/
12
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349537
9
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II. Mecanismul de coordonare şi monitorizare a implementării SRSJ şi Planului de Acţiuni
a fost desemnat instituţia responsabilă pentru realizarea prevederilor Acordului nominalizat. Potrivit Acordului de
finanţare, suportul bugetar va fi debursat în patru tranşe în perioada 2013-2016. În luna noiembrie 2013, Uniunea
Europeană a transferat prima tranşă de 15 milioane de Euro din suma totală de 60 de milioane de Euro, conform
Acordului de finanţare. Anexa la Acord defineşte exact criteriile de performanţă şi indicatorii utilizaţi pentru debursări (Matricea de Politici).
Conform punctului 2.3.2. al Anexei II al Acordului de Suport Bugetar N ENPI/2012/023-420, a fost constituit
Comitetul de coordonare responsabil pentru implementarea activităților prevăzute de Matricea de Politici. Comitetul
este compus din membrii delegaţi din instituţiile implicate direct în implementarea Matricei de Politici, precum şi
reprezentanţi ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și ai societății civile conform ordinului de creare
semnat de către Ministrul Justiției13. Comitetul de coordonare se întrunește o dată la 6 luni pentru a pune în discuție
toate aspectele legate de realizarea condiționalităților prevăzute pentru a fi realizate de către Guvernul RM pentru a
beneficia anual de suport bugetar pentru implementarea strategiei de reformă a sectorului justiției.

II. 1. Implicarea partenerilor de dezvoltare.
Noile proiecte de asistenţă UE în reformarea justiţiei

Iniţierea procesului complex de reformă a sectorului justiţiei a fost încurajată de către partenerii de dezvoltare şi
este în continuare susţinută şi monitorizată îndeaproape de aceştia. Colaborarea cu partenerii de dezvoltare este reglementată în Regulamentul privind GL pentru coordonarea şi monitorizarea implementării SRSJ. În temeiul acestor
norme, este prevăzut că, pentru concentrarea asistenţei şi menţinerea unui mecanism coordonat de cooperare cu
partenerii de dezvoltare vor fi asigurate: organizarea periodică a reuniunilor comune cu toţi donatorii şi partenerii
de dezvoltare din sectorul justiţiei; şedinţe periodice cu donatorii şi cu partenerii de dezvoltare în mod individual
ori de câte ori se consideră necesar; atragerea donatorilor şi partenerilor de dezvoltare în activitatea GL în calitate de
membri-observatori, precum şi ca persoane invitate, ori de câte ori se apreciază ca necesar şi benefic procesului de
implementare a Strategiei şi Planului de Acţiuni; informarea regulată a donatorilor şi partenerilor de dezvoltare despre
activitatea GL şi evoluţiile înregistrate în implementarea Strategiei şi Planului de Acţiuni. Potrivit Regulamentului GL
pentru monitorizarea SRSJ, reprezentanţii partenerilor de dezvoltare fac parte din componenţa GL.
În anul 2014, reprezentanţii partenerilor de dezvoltare au participat la majoritatea şedinţelor GL, precum şi la
reuniuni periodice şi tematice cu actorii vizaţi de SRSJ. În acelaşi timp, în contextul mecanismului de coordonare
a asistenţei externe, în anul 2014 au fost organizate două reuniuni: în aprilie şi octombrie 201414, în cadrul cărora
au fost prezentate rapoartele privind implementarea în 2013 şi prima jumătate a anului 2014 a SRSJ, a acţiunilor
prevăzute în Matricea de politici şi a priorităţilor identificate de GL care necesită suport extern în 2014 şi 2015.
Aceste priorităţi sînt preponderent acţiuni care nu au fost acoperite financiar sau care necesită un suport metodic şi
consultativ asupra celor mai bune practici dintr-un anumit domeniu, atunci cînd nu există o experienţă similară în
Republica Moldova.
Pe parcursul anului 2014 mai mulţi parteneri de dezvoltare au acordat asistenţă instituţiilor publice la realizarea
acţiunilor din Strategie: Comisia Europeană (prin intermediul Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova), PNUD, Ambasada SUA, BERD, Consiliul Europei, UNICEF, Fundaţia Soros-Moldova, Programul ROLISP, USAID, Programul
Konrad Adenauer, OSCE, Fundaţia IRZ , ABA/ROLI, White and Case, Banca Mondială prin intermediul Inițiativei
StAR, NORLAM, CEDR, Ambasada Lituaniei, Ambasada Franței etc.
Reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica Moldova, Ambasadei SUA, Oficiului CoE, NORLAM, Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova (EUHLPAM) au fost implicaţi activ în lucrările
grupurilor pentru elaborarea și definitivarea Concepției de reformare a Procuraturii și proiectului de Lege cu privire la
Procuratură; cu suportul financiar al Ambasadei SUA au fost elaborate Studiile privind optimizarea hărţii judecătoreşti,
optimizarea structurii procuraturii şi a sarcinii de muncă a procurorilor din Republica Moldova15; PNUD a acordat un
suport consistent la elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a infracţiunilor “Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice” un aport inestimabil a fost oferit de către American Bar Association – Rule of Law
Initiative (ABA/ROLI), Ambasada SUA, Fundaţia „Soros-Moldova”, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM),
NORLAM, OSCE în organizarea cursurilor de instruire pentru exponenţii sectorului justiţiei etc.
Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova (EUHLPAM)16, prin intermediul grupului de experţi internaţionali de nivel înalt, care activează în cadrul unor instituţii importante din
13
14
15
16

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/comitetul_de_coordonare/ordin_comitet.pdf
Detalii privind agenda şi procesele-verbale ale şedinţelor pot fi vizualizate la http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=506
http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/06/Studiu-PG.pdf
http://ro.euhlpam.org/Despre-noi
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perspectiva implementării PAISRSJ (MJ, PG, CNA şi MAI), oferă o contribuţie consistentă în implementarea şi monitorizarea politicilor din domeniu. Experţii sînt mereu conectaţi la necesităţile de suport, asistenţă şi consiliere a
reprezentanţilor instituţiilor, participă în cadrul GL pentru monitorizarea SRSJ, dar şi în GL focusate pe elaborarea
unor proiecte de acte normative concrete.
Programul USAID/ROLISP a contribuit şi contribuie substanțial în consolidarea instituţională a sediilor şi a infrastructurii IT a instanţelor judecătoreşti. ROLISP oferă instruiri specializate, asistență tehnică și informațională, precum și suport în planificarea finanțelor și bugetului CSM și Departamentului de Administrare Judecătorească (DAJ).
Rolul şi implicarea partenerilor de dezvoltare în implementarea SRSJ sînt detaliate la capitolul IV al acestui Raport, precum şi în rapoartele în format tabelar, plasate pe pagina web consacrate SRSJ http://justice.gov.md/tabview.
php?l=ro&idc=489.
Pentru anul 2014, este relevantă lansarea a trei mari proiecte de asistenţă a UE pentru reforma justiţiei din RM,
suplimentar Proiectului de asistenţă „Suport în coordonarea reformei în sectorul justiției din Moldova” lansat anterior,
în aprilie 2013. Sprijinul financiar suplimentar, oferit de Uniunea Europeană prin intermediul acestor patru Proiecte
de asistență tehnică, este de 10 milioane de euro, în acest sens fiind semnat un Acord suplimentar dintre UE şi RM,
în 2012.
Proiectele de asistență ale UE pentru domeniul de reformare a sectorului justiției au drept scop sprijinirea sistemului judiciar, instituțiilor de urmărire penală și de investigație preliminară din Republica Moldova, și sistemelor de
executare, penitenciare și de probațiune în procesul lor de reformă. Un alt obiectiv al acestor proiecte este de a consolida şi coordona mai bine eforturile de reformă a variilor instituții din sectorul justiției pentru a pune în aplicare SRSJ
şi PAISRSJ.
Toate cele trei proiecte noi de asistenţă ale UE pentru reforma justiţiei au fost lansate în cadrul unui eveniment
public la 17 noiembrie 2014. Sprijinul la nivel înalt a fost demonstrat prin prezența la eveniment a Prim-ministrului
Republicii Moldova și a Șefului Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Astfel, cele patru proiecte majore
ale UE din sectorul justiției sînt:
I. Sprijinul Coordonării Reformei Sectorului Justiției din Moldova
II. Sprijinul pentru Investigația preliminară, Procuratura și Sistemul de Apărare din Moldova
III. Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova
IV. Sprijinul sistemelor de executare, probațiune și reabilitare din Moldova
Informaţii generale privind cele patru proiecte de asistenţă ale UE se conţin în Tabelul nr. 2 de mai jos, fiind arătate
denumirea proiectelor, obiectivele acestora, perioada de derulare şi beneficiarii direcţi şi indirecţi. Mai multe detalii
privind cele patru proiecte de asistenţă pot fi vizualizate accesînd directoriul „Proiecte de asistenţă tehnică pentru
asigurarea implementării SRSJ 2011-2016” din secţiunea „Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei 2011-2016” de
pe pagina web a Ministerului Justiţiei: http://justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=497.
Tabel nr. 2. Proiectele de asistenţă UE în reforma justiţiei
Denumirea proiectului
de asistenţă/implementatorii
Proiectul I. Suport în
coordonarea reformei
în domeniul justiţiei în
Republica Moldova
Implementatori: Altair
Asesores (Spania), în
consorţiu cu ICON-INSTITUTE Consulting
Group (Germania),
Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică
Internaţională (IRZ) şi
Institutul de Reforme
Penale din Republica
Moldova
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Obiective
• Accelerarea reformei sectorului justiției în Republica Moldova și asigurarea durabilității eficienței sistemului judiciar
și altor agenții din sectorul de justiție;
• Sporirea capacitaților instituționale ale Mecanismului de
coordonare şi monitorizare a SRSJ, Secretariatului de Coordonare și monitorizare a implementării PAISRSJ;
• Susținerea coordonării generale a reformării sectorului
justiției printr-un mecanism operațional și de coordonare
eficientă între toți actorii cheie;
• Încurajarea stabilirii unui dialog inter-instituțional eficient și permanent dintre actorii principali ai sistemului de
justiție, unei coordonări mai bune a donatorilor, și implicări
de calitate a societății civile în procesul de reformă a sectorului de justiție.

Perioada

Beneficiarii

2013-2015

MJ
CSM
CC
CSJ
IJ
PG
CSP
MAI
CNAJGS
BA
DIP
OCP
UNEJ
CpDOM (OAP)
CNA

II. Mecanismul de coordonare şi monitorizare a implementării SRSJ şi Planului de Acţiuni

Proiectul II. Susținerea
a Investigațiilor Preliminare, Urmăririi Penale
și Apărării în Republica
Moldova
Implementatori: German Foundation for
International Legal Cooperation (IRZ), Altair
Asesores si Centre for
International Legal Cooperation (CILC).

Proiectul III. “ATRECO – Sporirea eficienței,
responsabilității și transparenței instanțelor de
judecată din Moldova
Implementatori: GIZ
International Services;
Center for International Legal Cooperation
(CILC)¸ GIP Justice Coopération Internationale
(JCI)

Proiectul IV. Sprijin
Acordat Sistemelor de
Executare, Probațiune și
Reabilitare a Moldovei
Implementatori: CILC
în consorțiu cu GIZ,
PRI, NHC, IRP

• Accelerarea reformei sustenabile a sectorului justiției în
Republica Moldova și creșterea eficienței sistemului judiciar
și altor instituţii din sistemul justiţiar;
• Redefinirea structurală, procedurală și instituțională la
etapa de colectare a probelor, detectarea și urmărirea penală
a infracțiunilor cu respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;
• A contribui la o ancheta mai eficientă independentă și de
specialitate a relelor tratamente și a altor abuzuri comise de
către colaboratorii organelor de drept;
• Acordarea unui sprijin pentru consolidarea capacităților
procurorilor, ofițerilor de urmărire penală și avocaților apărării în vederea aplicări metodologiilor moderne și eficiente
în activitatea lor
• Creșterea eficienței activităților prealabile procesului de
investigare și urmărire penală și, în special, a activităților de
apărare în contextul reformelor propuse în SRSJ şi PAISRSJ.
• Sporirea eficienţei, imparţialității, responsabilității şi
transparenţei instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova, în special în contextul reformelor propuse în Strategia
de reformare a sectorului justiţiei şi în Planul de acţiuni privind implementarea acesteia;
• Acordarea asistenţei în aplicarea celor mai bune practici, în
vederea reducerii nivelului de corupţie judiciară şi sporirii
încrederii cetățenilor în sistemul judecătoresc;
• Eficientizarea bugetelor instanţelor de judecată;
• Dezvoltarea capacităţii instituţiilor judecătoreşti la preluarea sistemelor informaţionale IT, de înregistrare audio şi video pentru îmbunătăţirea în continuare a gestionării datelor
generate de instanţele judecătoreşti etc.
• De a sprijini sistemele de executare a deciziilor judecătorești, probațiune și reabilitare în Moldova, în special în contextul reformelor propuse în Strategia de reformă a Sectorului Justiției (SRSJ) 2011- 2016 și Planul de acțiune;
• De a ajuta îmbunătățirea cadrului legal și procedurilor de
reglementare și supraveghere de către organele de reglementare ale executorilor judecătorești și ofițeri de probațiune;
• De a ajuta reformarea cadrului legal pentru a facilita activitatea ofițerilor de probațiune, în vederea îmbunătățirii politicilor punitive și de reabilitare și baza legală în cauză, inclusiv dispozițiilor relevante ale dreptului penal și procedural;
• De a sprijini creșterea capacităților ofițerilor de probațiune, lucrătorilor din penitenciare și ofițerilor de poliție de
a-și efectua munca, prin aplicarea metodologiilor moderne
și eficiente.

2014 2016

PG
IGP MAI
SV
CNA
UA
CNAJGS
MAI

2014-2016

CSM
CSJ
DAJ
INJ

2014-2016

OCP
DIP
UNEJ
INJ

Implementarea cu succes a acestor noi proiecte de asistenţă a UE sînt de natură să confere un suflu nou eforturilor
de reformă, să accelereze procesele de modernizare şi consolidare în domenii extrem de importante ale sectorului
justiţiei: sistemul judecătoresc, sistemul organelor de investigaţie şi urmărire penală şi sistemul post-sentenţial: instituţiile penitenciare şi organele de probaţiune.

II. 2. Implicarea şi comunicarea cu reprezentanţii societăţii civile

Stabilirea, menţinerea şi extinderea comunicării cu reprezentanţii societăţii civile în procesul implementării SRSJ
rămîne a fi un subiect prioritar pe agenda instituţiilor implementatoare ale SRSJ.
Pe parcursul anilor 2011-2014 au fost construite parteneriate durabile cu reprezentanţii societăţii civile, care sînt
încurajaţi să se implice plenar în realizarea unor acţiuni importante din SRSJ. La fel ca şi în cazul platformei de comunicare cu partenerii de dezvoltare, a fost instituită o platformă de comunicare cu reprezentanţii societăţii civile. Aceas9

Gradul de implementare al strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016
tă comunicare a luat forma participării acestora în activităţile grupurilor de lucru privind monitorizarea Strategiei,
crearea grupurilor inter-instituţionale pentru implementarea unor acţiuni prevăzute în Planul de acţiuni şi organizarea unor întrevederi separate la care se discută progresele înregistrate şi stabilirea parteneriatelor de colaborare pentru
anul viitor. Această platformă constituie un instrument eficient şi necesar de a motiva reprezentanţii societăţii civile
de a se implica activ în procesul de reformă prin oferirea de critici constructive pe marginea iniţiativelor legislative,
suport metodic şi consultativ.
În anul 2014, exponenţii societăţii civile au participat la şedinţele GL sectoriale, au fost incluşi în componenţa unui
şir de grupuri inter-instituţionale de lucru pentru elaborarea unor acte normative importante (cu titlu de exemplu:
grupul de lucru pentru elaborarea cadrului normativ necesar consolidării capacităţilor CNI; grupul de lucru pentru
elaborarea propunerilor de modificare a legislaţiei în vederea precizării marjei de discreţie a actorilor sectorului justiţiei; grupul de lucru pentru elaborarea modificărilor la Legea cu privire la avocatură, grupul de lucru pentru justiţia
juvenilă etc.).
Cu unii reprezentanţi ai societăţii civile au fost stabilite şi sînt menţinute parteneriate durabile prin semnarea unor
memorandumuri de înţelegere17 (Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, Institutul de Reforme Penale, Checchi, UNICEF Moldova etc.).
Aportul societăţii civile este inestimabil, în special atunci cînd este necesară oferirea expertizei şi suportului consistent la elaborarea unor Studii complexe care derivă din SRSJ şi care depăşesc capacităţile instituţiilor implementatoare,
precum şi în cadrul proceselor de monitorizare a implementării acţiunilor întreprinse anterior (spre ex.: Studiul cu
privire la optimizarea hărţii judiciare, monitorizarea modificărilor legislative privind noile reguli procedurale la înfăptuirea justiţiei, privind noile mecanisme de selecţie şi evaluare a performanţelor judecătorilor, privind noile reguli
de funcţionare a CSM etc.).
Totodată, pe lîngă mecanismul de monitorizare şi coordonare prevăzut în Strategie, sînt realizate şi alte monitorizări independente:
• www.promolex.md În 2012 a demarat un program de monitorizare paralelă a SRSJ, realizat de către ONG-urile
Promo-LEX şi AGER în cadrul proiectului „Sporirea responsabilităţii Guvernului prin monitorizarea reformei
în Sectorul Justiţiei”, proiect susţinut de Uniunea Europeană. În cadrul proiectului a fost elaborată o Metodologie
separată pentru desfăşurarea procesului de monitorizare, antrenaţi monitori la nivel naţional care au monitorizat
procesul de desfăşurare a şedinţelor de judecată. În cadrul proiectului au fost elaborate şi prezentate publicului 6
rapoarte de monitorizare18. Proiectul a fost finalizat în septembrie 2014;
• http://crjm.org/ Centrul de Resurse Juridice din Moldova efectuează o monitorizare permanentă începând cu
2013 (proiect cu finalizare în decembrie 2014) asupra activităţii Consiliului Superior al Magistraturii (începând
cu anul 2014 va fi efectuată şi o monitorizare separată asupra activităţii Colegiului disciplinar a CSM). Un raport
comprehensiv asupra concluziilor procesului de monitorizare va fi făcut public în martie 2015. Un alt raport
important din optica monitorizării implementării SRSJ elaborat de CRJM este Studiul „Succesele şi insuccesele în
reformarea justiţiei din Republica Moldova: 2012-iulie 2014”, unele constatări ale căruia vor fi reflectate în secţiunea VI.3 din prezentul Raport;
• http://www.moldovacurata.md/ portal web administrat de ONG-ul Asociaţia Presei Independente în cadrul căruia este efectuată monitorizarea alternativă asupra modului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Integritate19;
• www.magistrat.md: portal web independent, lansat de ONG-ul „Juriştii pentru Drepturile Omului” care conţine informaţii despre integritatea şi parcursul profesional al fiecărui din cei peste 400 de judecători din cadrul
instanţelor de judecată de toate nivelele. Baza de date conţine informaţii cu privire la performanţele profesionale
ale judecătorilor, poze de profil, date biografice, procedurile disciplinare iniţiate şi sancţiunile aplicate, dosarele
pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, declaraţiile pe venit şi interese, controlul veniturilor şi a proprietăţilor, a conflictelor de interese, numărul hotărîrilor/încheierilor menţinute/casate,
apariţiile în mass-media, precum şi alte informaţii relevante;
• www.judecatori.evaluez.eu Un proiect destinat evaluării judecătorilor din Republica Moldova. Site-ul oferă posibilitatea evaluării judecătorilor după 5 criterii de bază: Profesionalism, Incoruptibilitate, Organizarea procesului, Etica profesionala, Calitatea Hotărârilor pe o scara de la 1 la 5. Orice persoană interesată are posibilitatea să
integreze comentariul său şi să ofere punctaj judecătorilor;
• www.zdg.md Ziarul de gardă, beneficiază de un grant special pentru jurnalismul de investigaţie, în cadrul căruia
dezvoltă investigaţii şi monitorizări a activităţii funcţionarilor, integrităţii etc.
17
18
19
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Lista acordurilor şi memorandumurilor de colaborare poate fi vizualizată la http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=510&
http://www.promolex.md/index.php?module=publications
http://www.moldovacurata.md/
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II.3 Asigurarea transparenţei şi comunicării pentru promovarea rezultatelor SRSJ

În 2014 Ministerul Justiției a inițiat o campanie de promovare mai intensă a rezultatelor reformei justiției. La 28 iulie 2014, prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 328, a fost constituit un Grup de lucru pentru promovarea SRSJ, în componenţa căruia au fost desemnați reprezentanții tuturor instituțiilor implicate în realizarea Planului de acțiuni a SRSJ.
Grupul de lucru a inițiat o procedură de planificare și coordonare periodică a acțiunilor de comunicare și se convoacă
trimestrial pentru a identifica cele mai eficiente instrumente instituționale și inter-instituționale pentru promovarea
schimbărilor realizate în cadrul SRSJ în perioada respectivă, și asigură un mesaj coordonat comun despre Strategie.
Grupul este sprijinit de un expert în comunicare, angajat de Proiectul UE de sprijinire a coordonării reformei justiției.
Pentru asigurarea vizibilităţii SRSJ a fost realizat un logo unic care este utilizat
pentru toate produsele care derivă din SRSJ: pliante, bannere, pagini web. Instituțiile de stat implicate în dezvoltarea activităţilor PAISRSJ, dar şi partenerii de
dezvoltare sînt încurajați să utilizeze acest logo pentru a unifica imaginea SRSJ.
De asemenea au fost realizate bannere separate pentru instituțiile cărora le revin cele mai multe activităţi prevăzute
de SRSJ.
Programul USAID ROLISP dezvoltă un program complex de diseminare a informaţiei despre reformele în sistemul judecătoresc şi accesul la justiţie. Aşa fiind, în perioada de referinţă, ROLISPP a asigurat: efectuarea cercetării:
„Atitudinile și nivelul de conștientizare a justiției de către populația Republicii Moldova”; instruiri ale angajaților
instanțelor în domeniul relațiilor cu mass media și serviciilor calitative în instanțele de judecată (au fost organizate 5
sesiuni de instruire în cadrul cărora au fost instruiţi 185 de participanţi – specialişti în relaţiile cu publicul, şefii şi
specialiştii din direcţiile de evidenţă şi documentare procesuală, şefii secretariatelor); elaborarea manualului ”Servicii
calitative pentru cetățeni în instanțele de judecată”; organizarea a 9 mese rotunde pentru judecători în cadrul cărora au
participat circa 200 de judecători; elaborarea suplimentelor la ziare: 18 suplimente ”Activ” care au ajuns la un public
de circa 250 000 cititori și 24 suplimente ”Reforma” cu un public de circa 20 000 cititori, care au reflectat subiecte din
domeniul justiției; elaborarea materialelor video la TV pe tematici din domeniul justiției (Reporter de gardă)20, care au
fost difuzate şi la postul public naţional TV Moldova 1: 24 emisiuni cu un public de circa 100 000 persoane; elaborarea
Strategiei de Comunicare pentru Consiliul Superior al Magistraturii21; contractarea unui consultant în comunicare
pentru implementarea activităților de comunicare ale CSM și îmbunătățirea imaginii CSM în raport cu mas- media și
publicul; realizarea unui spot video/audio privind automatizarea instanțelor de judecată și beneficiile acestui proces
pentru cetățeni care este difuzat, inclusiv, pe LED-urile informaţionale din instanţe; elaborarea broșurilor și pliantelor
informative privind automatizarea instanțelor, având drept tematici: Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor
(PIGD), Sistemul de înregistrare audio a ședințelor de judecată ”FEMIDA” și portalul unic al instanțelor de judecată.
Broşurile sînt distribuite publicului larg prin diverse organizaţii, inclusiv MJ, CSM autorităţi publice locale, biblioteci
etc.; elaborarea unei broșuri cu adrese utile ale instituțiilor din cadrul sistemului justiției (MJ, CSM, judecătorii, procuraturi, oficii teritoriale de asistență juridică garantată de stat etc.); organizarea campaniei de comunicare privind
automatizarea instanțelor și beneficiile acestui proces pentru cetățeni (plasarea spotului video/audio la TV și radio,
organizarea emisiunilor televizate la tematici privind subiectul automatizării instanțelor, cu participarea reprezentanților din sistemul judiciar, societatea civilă, experți în domeniu).
Eforturile de coordonare a mesajelor de comunicare au adus mai multe rezultate. Astfel, Consiliul Superior al Magistraturii a comunicat presei despre schimbările de personal din sistemul judecătoresc, și a lansat practica publicării
istoriilor de succes despre noile condiții și reguli în instanțele de judecată, și a interviurilor-portret cu noi judecători22.
Acestea sunt publicate pe paginile CSM, DAJ și ale Ministerului Justiției și au fost preluate de câteva instituții media.
În luna august, președintele CSM a găzduit un offline cu bloggeri interesați de justiție la Judecătoria Anenii Noi23. În
noiembrie 2014, CSM a organizat o primă vizită pentru presă la judecătoria Orhei și Curtea de apel Bălți pentru a arăta
cum funcționează în practică schimbările din judecătorii. Președintele CSM a participat la mai multe emisiuni radio
și TV și a acordat interviuri presei de tipar și online pe aceste subiecte. Cazurile de pedepsire a magistraților pentru
fapte de corupție au constituit un subiect aparte promovat în intervențiile media.
http://reporterdegarda.md/categorie/justitie
CSM a aprobat Strategia de comunicare şi relaţii publice a CSM şi a sistemului judecătoresc din Republica Moldova pentru anii 2015-2016
şi Planului anual al activităţii de comunicare şi relaţii publice pentru anul 2015, la 27 ianuarie 2015 prin hotărîrea nr. 51/2; http://csm.md/files/
Hotaririle/2015/02/51-2.pdf
22
http://csm.md/sistemul-judiciar/istorii-de-succes/magistrati.html; http://csm.md/sistemul-judiciar/istorii-de-succes/instantejudecatoresti.html
23
http://csm.md/noutati/1144-primul-offline-la-o-instanta-de-judecata.html
20
21
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Gradul de implementare al strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016
Realizările în domeniul justiției juvenile și funcționarea camerelor de audiere a minorilor în instanțe și la procuratură au fost reflectate într-un documentar la postul public de televiziune, în reportaje și interviuri radio și TV24. Presa
a vizitat camera de audiere a Procuraturii Leova pentru a se documenta în privința procedurilor aplicate minorilor în
contact cu justiția.
În octombrie, la inițiativa Grupului de lucru, Oficiul central de probațiune a organizat lansarea publică, adaptată
pentru media, a primului Centru de reabilitare a persoanelor în probațiune, la Florești. Reprezentanții OCP au vorbit
despre reformele și inovațiile din sistemul probațiunii în emisiuni TV și interviuri radio25.
În luna august, la un an de funcționare a serviciului de e-apostilă, Ministerul Justiției și Biroul pentru Relații cu Diaspora au organizat o conferință de presă26 pentru informarea publicului despre acest serviciu, cu promovarea acestuia
în rândul cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare, inclusiv prin realizarea unui spot video cu suportul E-Gov,
prin care s-a asigurat popularizarea informaţiei privind accesibilitatea şi beneficiile acestui serviciu. Mai mult, informația s-a diseminat nu doar la nivel național, dar și internațional. Astfel, în cadrul celui de al IX-a Forum internaţional
privind e-Apostila reprezentanţii MJ au exportat acest know-how altor țari ale lumii. Moldova rămîne a fi în continuare
cea de a 5-a tară în lume și cea de a doua în Europa care are sută la sută doar apostile electronice. Acest serviciu în acest
an a devenit și mai accesibil, fiind extins şi către oficiile de stare civilă, fiind demarat un proiect pilot în acest sens.
Grupul de lucru a promovat adoptarea și pornirea implementării unei Strategii de promovare a medierii27. Aprobată
de Consiliul de mediere la finele anului 2014, Strategia conține un plan concret de acțiuni și instrumente vizuale și de altă
natură pentru popularizarea serviciului printre justițiabili. După desfășurarea și reflectarea în media a primului Forum
național de mediere din noiembrie28, urmează ca, în primul trimestru al anului 2015, să fie semnat un Memorandum
de parteneriat între MJ, CM, CSM, PG și CEDR pentru popularizarea medierii în instanțele judecătoreşti și procuraturi.
Grupul de lucru a ajutat instituțiile implicate în SRSJ să comunice coordonat și eficient despre alte acțiuni prevăzute de Strategie, inclusiv: testarea integrității, activitatea grupurilor operative interdepartamentale, reformarea instituției Ombudsmanului, asistența juridică garantată de stat pe cauze penale, activitatea parajuriștilor și altele. Echipa
de coordonare a reformei justiției a stabilit un mecanism de colaborare cu Congresul autorităților locale din Moldova,
care va ajuta la diseminarea informațiilor despre reforma justiției la nivel local, în primării și administrațiile raionale.
Proiectele de asistenţă UE pentru RM în reforma justiţiei (I - III29) au integrată componenta de comunicare, urmînd
să elaboreze în comun cu instituţiile beneficiare planuri complexe de comunicare şi interacţiune cu publicul privind
rezultatele reformelor în domeniile asistate.
Ministerul Justiției a organizat, în noiembrie, un prim Forum dedicat eticii profesiilor din justiție, cu sprijinul fundației Konrad Adenauer30. În contextul evenimentului, au fost elaborate două pliante informative privind etica judecătorilor, procurorilor, avocaților, mediatorilor, notarilor și executorilor judecătorești. Un pliant este destinat reprezentanților
profesiilor și a fost diseminat instituțiilor și asociațiilor profesionale respective. Al doilea pliant este destinat cetățenilor,
și va fi diseminat în instituțiile publice – instanțe, procuraturi, inspectorate de poliție, oficii teritoriale de AGJS și în primării, pentru a spori gradul de informare a justițiabililor despre regulile de conduită a profesiilor din sectorul justiției.
Grupul de lucru pentru promovarea SRSJ a mai realizat un pliant informativ, întitulat „7 întrebări despre reforma
justiției”, care conține informație sintetizată despre principalele rezultate ale SRSJ până la sfârșitul anului 2014. Pliantul, produs în 3 limbi, este destinat angajaților din sistemul justiției, factorilor de decizie din Guvern și Parlament,
partenerilor de dezvoltare, și publicului larg, și a fost diseminat în cadrul tuturor activităților publice organizate de
Ministerul Justiției31.
La fel, cu susținerea Proiectului UE de sprijinire a coordonării reformei justiției, Grupul a lansat un ciclu de 50 de
emisiuni radio dedicate reformei justiției la postul public de radio, Radio Moldova Actualități, care este și unul dintre
cele mai ascultate posturi de radio din Moldova32. Din 23 octombrie 2014, în fiecare zi de joi, ascultătorii se pot familiariza cu rezultatele SRSJ în diferite domenii și pot adresa întrebări invitaților. Ciclul de emisiuni va continua până la
finele anului 2015.
24
http://trm.md/ro/regional/prima-camera-de-audiere-a-minorilor-inaugurata-la-soroca/; http://www.trm.md/ro/social/camera-specialamenajata-pentru-audierea-minorilor-victime-sau-martori-ai-infractiunilor-la-calarasi/
25
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2260; http://www.tv7.md/ro/social/la-flore-ti-se-deschide-primul-centru-dereabilitare-pentru-persoanele-aflate-in-probatiune/; http://www.trm.md/ro/regional/primul-centru-pentru- persoanele-aflate-in-probatiunedeschis-la-floresti/
26
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2182
27
http://mediere.gov.md/sites/default/files/document/attachments/hcm_12_28.11.14.1pdf.pdf
28
http://mediere.gov.md/ro/content/primul-forum-national-domeniul-medierii-republica-moldova
29
Detalii despre proiecte a se vedea în Tabelul nr. 2 a acestui Raport
30
Informaţii despre eveniment pot fi accesate şi la http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2348
31
Versiunea web a pliantului poate vizualizată accesînd link-ul http:// justice.gov.md/public/files/file /reforma_sectorul_ justitiei/ 7intrebari/
Pliant_Reforma_a_sectorului_ justitiei_ro_pages.pdf
32
http://trm.md/ro/justitie-echitabila-pentru-fiecare/
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II. Mecanismul de coordonare şi monitorizare a implementării SRSJ şi Planului de Acţiuni
MJ, în calitate de coordonator al reformei în sectorul justiţiei, a stabilit şi menţine un înalt nivel de comunicare
prin intermediul variilor platforme, inclusiv prin cele electronice. Numărul vizitatorilor paginii web a ministerului
www.justice.gov.md este în continuă creştere. Astfel, dacă în anul 2013 numărul vizitatorilor MJ se cifra la 2 171 028,
în 2014 numărul vizitatorilor s-a majorat pînă la 2 231 487, cu peste 60 000 de persoane. Potrivit Studiului CBSAXA, realizat la comanda Centrului de Guvernare Electronică33 „Percepția, asimilarea și susținerea de către populație a
e-Transformării Guvernării în Republica Moldova”, pagina oficială web a MJ este în topul celor 10 mai accesate site-uri
guvernamentale, ocupînd locul 6. Evoluţiile ultimilor ani demonstrează nivelul crescând al comunicării prin reţelele
de socializare, fapt care nu poate fi ignorat. Pagina oficială de Facebook a MJ https://www.facebook.com/ministerul.
justitiei a fost creată pentru a disemina știri, informaţii, comunicate privitor la procesele de reformă care au loc în
sector. Pagina, de asemenea, este una dintre cele mai populare între paginile oficiale ale instituţiilor guvernamentale
în această reţea de socializare, iar numărul persoanelor care apreciază pagina denotă un progres incontestabil. Astfel,
dacă în martie 2013 pagina a fost apreciată de 4700 persoane, la începutul anului 2015 numărul persoanelor care
apreciază pagina de Facebook a MJ este de 14 574. În anul 2014 MJ a dezvoltat conceptul şi a asigurat toată infrastructura necesară pentru lansarea în martie 2015 a portalului www.agent.gov.md, care conţine informaţii relevante şi
consistente privind: hotărâri și decizii ale Curții Europene în cauzele împotriva Republicii Moldova, traduse integral;
rezoluții și decizii ale Comitetului de Miniștri privind executarea hotărârilor/deciziilor Curții Europene în cauzele împotriva Republicii Moldova; rapoarte de activitate, date statistice relevante; analize tematice și globale pe problemele
jurisprudenței Curții Europene și a măsurilor de executare; documente interne ale Curții Europene și analizele jurisprudenței; traducerile comunicatelor de presă ale Curții Europene, Comitetului de Miniștri, Adunării Parlamentare
a Consiliului Europei; cadrul normativ aplicabil, traduceri de ghiduri etc. De asemenea, site-ul dispune de un motor
de căutare, care va simplifica considerabil identificarea informației necesare.
În „Notele informative din partea partenerilor de dezvoltare Moldovei”34, prezentate în adresa Prim-ministrului la începutul acestui an, este vizată ca prioritate „Creşterea vizibilităţii reformei. Este esenţial să fie explicate scopurile reformei
din sectorul judiciar şi să se prezinte publicului rezultatele acesteia, să se permită participarea activă în procesul de reformă
şi să se beneficieze de rezultatele finale ale reformei. În a doua parte a anului 2014, procesul de implementare a Strategiei de
Reformă a Justiţiei a încetinit considerabil. Eşecul de a implementa anumite reforme va avea un impact direct asupra procesului general de implementare a Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei. În prezent, este necesar ca în sectorul judiciar
să se acţioneze în direcţia reformei. Operaţiunile UE de susţinere a bugetului pot servi drept cadru pentru reformele cheie.”.
Astfel, este crucial ca în anul 2015 acţiunile de promovare şi diseminare a informaţiilor privind implementarea
SRSJ să continue, pentru a populariza şi răspîndi cît mai larg informaţiile privind beneficiile şi implicaţiile practice pe
care le-a produs reforma justiţiei în 3 ani de implementare, acţiunile care sînt în curs de derulare şi care urmează a fi
implementate în următorii ani.

II. 4. Costurile reformei justiției

Aprecierile inițiale, efectuate la etapa de elaborare a PAISRSJ dădeau o valoare estimată a reformei de circa 2 miliarde lei (2,005,148,600). Din start era clar că în lipsa unor indicatori cuantificabili de monitorizare, aceste estimări conțin
un mare grad de aproximare. În procesul anual de planificare strategică inițiativele de politici întru implementarea SRSJ
au prins contur. A devenit mai clar dacă e vorba de costuri pentru reconstrucția tuturor instanțelor sau doar a celora a
căror infrastructură nu corespunde exigențelor, dacă întru sporirea capacităților e nevoie de cursuri de instruire pentru
50 sau 500 de persoane, dacă instruirea va dura jumătate de zi sau trei luni. Aceste, aspecte, difuze la etapa de elaborare
a Planului de Acțiuni din motive obiective, odată fiind clare au permis o re-estimare mai realistă a costurilor.
Astfel, având în spate trei ani de implementare a SRSJ din care pentru 2013 și 2014 există informația cu privire la
bugetele valorificate efectiv35, am considerat oportun să efectuăm o re-evaluare a costurilor de implementare a acțiunilor
rămase din SRSJ, în paralel cu procesul de planificare bugetară pe termen mediu care acoperă integral perioada de implementare a reformei. În acest scop a fost angajat un expert independent care, folosind o metodologie standardizată de
estimare a costurilor, a ajuns la concluzia că pentru acțiunile restante la situația din 2014, mai sunt necesari 670,8 milioane
de lei. Această estimare diferă foarte puțin de volumul de mijloace bugetare planificate în CBTM 2015-2017, care este de
674,1 milioane lei. În structură pe acțiuni, costurile estimate și costurile planificate în CBTM corelează în proporție de
95%, respectiv considerăm că în acest mod avem o validare suplimentară a corectitudinii costurilor obținute în procesul
bugetar. Împreună cu bugetele valorificate efectiv în 2013 și 2014, costurile intermediare totale pentru implementarea
33
Studiul „Percepția, asimilarea și susținerea de către populație a e-Transformării Guvernării în Republica Moldova”, http://egov.md/ images/
info/FINAL%202014_RO_Sondaj_RaportAnalitic_eGov.pdf
34
http://infoeuropa.md/ue-privind-rm/note-informative-din-partea-partenerilor-de-dezvoltare-ai-moldovei
35
Realizarea SRSJ în 2012 nu a fost susținută de un proces de planificare bugetară orientat spre implementarea acțiunilor concrete din planul
de acțiuni.
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Gradul de implementare al strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016
SRSJ se cifrează la 1,03 miliarde lei (1,033,544,400), aproape de două ori mai puțin decât a fost estimat inițial. În același
timp, se poate constata că cheltuielile pentru implementarea SRSJ sunt acoperite integral de Uniunea Europeană prin intermediul suportului bugetar direct în valoare de 60 milioane euro (1,08 miliarde lei la cursul mediu de 18 MDL/EUR)36.
Diferența principală dintre costurile estimate inițial și costurile intermediare de implementare, se explică prin supraestimarea cheltuielilor asociate cu majorarea substanţială a salariilor actorilor din sectorul justiţiei. Pentru această
acțiune au fost estimate costuri de 1,11 miliarde lei (1,110,698,600). În realitate, impactul bugetar al implementării
Legii cu privire la salarizarea în sistemul judiciar este de 115,4 milioane lei37, aproape de 10 ori mai puțin. Respectiv,
putem concluziona că dacă corelarea costurilor intermediare cu cele estimate inițial este relativ joasă (59,1%), dacă am
face abstracție de această acțiune specifică, nivelul de corelare este totuși unul acceptabil – 84,6%.
Repartizarea costurilor pe pilonii SRSJ nu este uniformă. În mod natural, sistemul judiciar (pilonul I), care reprezintă chintesența SRSJ, consumă cele mai multe mijloace – mai mult de jumătate din costurile totale ale strategiei (a se
vedea Figura de mai jos). Aici este vorba despre investițiile în infrastructura fizică a instanțelor judecătorești, precum
și de introducerea funcției de asistent judiciar, menită să îmbunătățească administrarea judecătorească. Un sfert din
costurile asociate implementării SRSJ se referă la drepturile omului (pilonul VI), în special în partea ce ține de asigurarea condițiilor umane de detenție în penitenciare. Majorările salariale, menite să sprijină integritatea actorilor din
sfera justiției (pilonul IV) sunt și ele costisitoare – circa 12% din costurile totale ale reformei. Aproximativ tot atâta
costă reforma penală (pilonul II). Cu referință la aceasta din urmă, costurile derivă din necesitatea reparației sediilor
organelor procuraturii, precum și perfecționarea urmăririi penale, inclusiv prin alocarea unui sediu Centrului Național de Expertiză Judiciară și dotării acestuia cu echipament de laborator.
Accesul la justiție (pilonul III), contribuția la dezvoltarea economică (pilonul V) și coordonarea reformei (pilonul
VII) – costă mult mai puțin.
Figura nr. 1 Distribuția costurilor pentru implementarea reformei justiției pe pilonii SRSJ
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Merită de remarcat și faptul că 10 domenii specifice de intervenție consumă aproximativ 90% din bugetul pentru
reformă. Lista lor este prezentată în continuare:
Tabel nr. 3 Lista celor mai scumpe acţiuni ale SRSJ
Cele mai scumpe 10 acțiuni din SRSJ
1.1.12. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale instanţelor judecătoreşti, inclusiv examinarea oportunităţii edificării unui sediu comun pentru toate instanţele judecătoreşti din municipiul Chişinău, precum
şi a construcţiei/renovării sediilor instanţelor judecătoreşti din întreaga ţară

Buget total
242,610,100

36
În septembrie 2013 prin Ordinul Ministrului Justiţiei a fost creat Comitetul de Coordonare responsabil pentru monitorizarea implementării
Acordului de finanţare şi a fost aprobat Regulamentul de procedură al acestuia care transpune prevederile Acordului de Suport Bugetar. Comitetul
de Coordonare este compus din membrii delegaţi din instituţiile implicate direct în implementarea Matricei de Politici (care în linii mari urmează
lista instituţiilor implicate în îndeplinirea acţiunilor din PAISRSJ), precum şi reprezentanţi ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.
Comitetul de Coordonare supraveghează şi monitorizează implementarea prevederilor Acordului de Suport Bugetar, identifică posibilele
constrângeri în raport cu respectarea condițiilor de eliberare a tranșelor și soluţii pentru depăşirea acestor constrîngeri în timp util. Pe parcursul
anului 2014 au avut loc 3 şedinţe ale Comitetului de coordonare în cadrul cărora au fost analizate rapoartele despre progresele şi restanţele în
implementarea Matricei de politici. Urmare a misiunii UE de evaluare a îndeplinirii condiţiilor din Matricea de politici care a avut loc în luna mai
2014, a fost stabilit un grad de realizare de 88%, ceea ce a condus la faptul că suportul bugetar din a doua tranşă a fost diminuat cu 1,8 mln. Euro.
37
Bugetul pentru această acțiune nu este alocat în cadrul repartizării mijloacelor bugetare conform limitelor de cheltuieli pentru realizarea
SRSJ, el fiind parte din așa-zisa linie de bază. Cifra indicată este citată de Ministerul Finanțelor în CBTM 2014-2016
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II. Mecanismul de coordonare şi monitorizare a implementării SRSJ şi Planului de Acţiuni
6.4.2. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi a infrastructurii în toate locurile privative de libertate conform cu standardele europene
1.3.10. Consolidarea sistemului judecătoresc prin introducerea funcţiei de asistent judiciar şi modificarea
statutului şi atribuţiilor grefierului
4.1.1. Ridicarea substanţială a salariilor actorilor din sectorul justiţiei şi simplificarea criteriilor de calculare a salariilor
2.2.6. Examinarea necesităţilor de personal ale organelor procuraturii şi elaborarea propunerilor de optimizare a numărului de procurori şi al personalului auxiliar
2.3.1. Implementarea unor metode moderne de investigare şi urmărire penală (tehnologii informaţionale,
expertize moderne etc.)
1.1.11. Consolidarea sistemului de securitate în sediile instanţelor judecătoreşti
1.3.1. Reformarea şi eficientizarea activităţii Institutului Naţional al Justiţiei
7.1.3. Consolidarea capacităţii Ministerului Justiţiei de a interacţiona cu actorii din sectorul justiţiei, inclusiv prin reorganizarea structurii responsabile de planificarea strategică şi de monitorizare din cadrul
Ministerului Justiţiei
1.2.2. Implementarea unui sistem de e-justiţie pentru utilizarea eficientă şi funcţională a sistemului informaţional judecătoresc, în vederea excluderii factorului uman din procesul
Total pentru cele 10 acțiuni (88,9%) din costul total al implementării SRSJ

169,191,400
159,609,200
115,400,00038
59,812,000
57,736,100
45,406,100
31,217,100
18,686,900
16,636,900
916,305,800

Privitor la capacitatea de absorbţie.38
La etapa incipientă de implementare a SRSJ absorbția de mijloace alocate în cadrul limitelor de cheltuieli pentru
implementarea SRSJ era o îngrijorare majoră. Se considera că instituțiile responsabile pentru sub-programe vor întâmpina dificultăți în ceea ce privește planificarea bugetară, estimarea costurilor, administrarea planurilor de achiziții
publice etc. Totuși, în rezultatul efortului organizatoric din partea MJ și a proceselor existente de monitorizare a implementării Planului de Acțiuni SRSJ, capacitatea de absorbție în 2013 a fost de 86% (bugete valorificate efectiv raportate
la alocațiile bugetare precizate). Eforturile instituțiilor din sectorul justiției de a valorifica în mod eficient resursele
alocate au fost susținute de Proiectul Suport în Coordonarea Reformei în Domeniul Justiției în Republica Moldova
printr-o serie de instruiri menite să consolideze capacitățile în materie de:
a) planificare în vederea obținerii rezultatelor;
b) planificare bugetară;
c) estimare a costurilor; și
d) raportare eficientă.
Respectiv, capacitatea de absorbție a mijloacelor bugetare alocate pentru implementarea SRSJ s-a consolidat, volumul bugetelor valorificate raportate la alocațiile bugetare precizate majorându-se în 2014 până la 95%.
Sistemul
judiciar
Coordonarea
implementării

Creșterea capacității de absorbție s-a manifestat pentru fiecare pilon al SRSJ cu excepția pilonului II care ține
de justiția penală. Valorificarea mijloacelor bugetare în
cadrul Pilonului II a fost condiționată de o serie de factori obiectivi, cum ar fi întârzierea promovării în Parlament a setului de legi care vizează reforma procuraturii,
dar și factori subiectivi care țin de administrarea investițiilor capitale în organele procuraturii.
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Figura nr. 2 Nivelul de absorbţie pe Piloni
Cît priveşte rata de absorbţie pe instituţiile relevante din sectorul justiţiei, aceasta este prezentată în Tabelul nr.4
de mai jos. Poate fi observat că în anul 2014, instituţiile cu cea mai mare rată de absorbţie au fost CNA, Consiliul de
mediere, Centrul de armonizare a legislaţiei, CSJ, MAI, SIS, MJ, OCP. Din instituţiile cu cea mai mică rată de absorbţie
în 2014 a mijloacelor financiare alocate fac parte CSM, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, CNI şi PG.
38

Bugetul indicat nu face parte din limita de cheltuieli pentru implementarea SRSJ (vezi explicația din nota de subsol anterioară)
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Gradul de implementare al strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016
Tabel nr. 4. Evaluarea executării mijloacelor bugetare destinate reformei justiţiei în anul 2014
Nivelul executării

Plan aprobat
iniţial pe an

Plan precizat pe an

Finanțat
pe an

Sold, mii lei

%

15 260,7

16 230,2

16 176,2

54,0

99,7%

Consiliul de mediere

343,7

7,9

7,9

0,0

100,0%

Centrul de armonizare a legislației

332,3

326,5

325,7

0,8

99,8%

Departamentul de administrare judecătorească

17 867,0

2 267,8

2 110,4

157,4

93,1%

Centrul național de expertize judiciare

2 165,4

1 663,0

1 580,4

82,6

95,0%

Consiliul Național de Asistenţă Juridică
Garantată de Stat

1 133,9

1 133,9

1 071,7

62,2

94,5%

Oficiul central de probațiune

1 856,3

1 856,3

1 816,0

40,3

97,8%

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

41 449,5

41 449,5

41 282,3

167,2

99,6%

Total Ministerul Justiției

80 408,8

64 935,1

64 370,6

564,5

99,1%

726,5

1 194,2

381,9

812,3

32,0%

87 593,4

100 899,4

96 497,4

4 402,0

95,6%

1 700,0

1 696,6

3,4

99,8%

Denumirea autorității
Aparatul central al Ministerului Justiției

Consiliul Superior al Magistraturii
Instanțele judecătorești
Curtea Supremă de Justiţie
Procuratura Generală

16 071,4

16 071,4

13 646,0

2 425,4

84,9%

Institutul Național al Justiției

3 398,6

3 398,6

3 355,1

43,5

98,7%

Centrul pentru Drepturile Omului

1 999,3

1 999,3

1 982,0

17,3

99,1%

Ministerul Afacerilor Interne

3 356,0

3 356,0

3 356,0

0,0

100,0%

Ministerul Educației

2 400,0

2 400,0

1 408,2

991,8

58,7%

Serviciul de Informații și Securitate

7 500,0

7 500,0

7 486,0

14,0

99,8%

Comisia Națională de Integritate

35,0

35,0

22,7

12,3

64,9%

Ministerul Sănătății

573,3

573,3

320,0

253,3

55,8%

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea
discriminării

500,0

500,0

448,6

51,4

89,7%

2 997,5

2 997,5

2 997,4

0,1

100,0%

207 559,8

207 559,8

197 968,5

9 591,3

95,4%

Centrul Național Anticorupție
Total:

Privitor la finanţarea sectorului justiţiei ulterior expirării termenului de implementare a SRSJ
Problema fundamentală care a condiționat o performanță a justiției sub așteptările cetățenilor a fost insuficiența
alocațiilor bugetare pentru sector. Pînă la demararea reformei, sectorul justiției a beneficiat de alocații bugetare în
volum de aproximativ 280 milioane lei sau 0,3% din PIB (fără DIP care este definit drept un sector aparte în contextul
CBTM). Demararea reformei justiției a permis direcționarea unor alocații bugetare suplimentare în volum de circa
200 milioane lei anual din contul suportului bugetar direct acordat de Uniunea Europeană. Per total volumul de finanțare pentru sectorul justiției s-a ridicat la circa 670 milioane lei sau 0,5% din PIB. O îngrijorare este că, după expirarea
termenului de implementare a SRSJ, este foarte probabil ca volumul alocațiilor să scadă.
La etapa actuală s-au configurat cel puțin 3 domenii de finanțare care vor necesita continuarea alocațiilor bugetare
după expirarea SRSJ. Este vorba de:
a. Majorarea salariilor actorilor din domeniul justiției care, urmare a implementării Legii cu privire la salarizarea
în sistemul judiciar fac parte din linia de bază pentru finanțare;
b. Funcțiile nou-instituite care pentru moment sunt finanțate din contul limitelor de cheltuieli pentru SRSJ, cum
ar fi asistenții judiciari, parajuriștii, consilierii psihologici din domeniul probațiunii, secretariatul Consiliului
Superior al Probațiunii, etc.
c. Asigurarea menținerii soluțiilor tehnice realizate în cadrul SRSJ cum ar fi e-arest, e-probațiune, e-apostila, etc.
Suplimentar la cele enunțate există o serie de acțiuni cu caracter continuu (instruiri, monitorizări) care vor necesita finanțare bugetară și după terminarea reformei justiției. Din această perspectivă este necesar ca începând cu 2017
astfel de acțiuni să fie incluse în linia de bază pentru finanțare.
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III. Descrierea generală a gradului de realizare
a acţiunilor din PAISRSJ în 2014
Aşa cum a fost menţionat şi în introducerea prezentului Raport, anul 2014 a fost perioada în care a avut loc continuarea planificată firească a procesului de implementare a SRSJ şi PAISRSJ. Ţinînd cont de calificările şi concluziile GL
sectoriale de coordonare şi monitorizare a implementării SRSJ, pentru anul 2014 constatăm un grad de realizare a acţiunilor programate şi scadente în perioada de raportare în proporţie de 69%. În tabelul nr. 5 de mai jos poate fi vizualizată
informaţia privind gradul de realizare a acţiunilor scadente către finele anului 2014, pentru fiecare pilon al SRSJ în parte.
Astfel, poate fi observat că pentru perioada de referinţă un bun nivel de realizare este atestat pentru Pilonul VI „Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei” (84% din totalul acţiunilor scadente), Pilonul VII „Sectorul justiţiei bine coordonat, bine administrat şi responsabil” (83%) şi Pilonul I „Sistemul judecătoresc” (74%). În acelaşi timp atestăm o realizare
mai mică a acţiunilor din Pilonul III „Integritatea actorilor sectorului justiţiei” (53%) şi Pilonul II „Justiţia penală” (54%).
Modul în care au fost realizate activităţile, realizările şi insuccesele sînt reflectate în capitolul IV al prezentului Raport.
Tabel nr.5. Gradul de realizare a tuturor acţiunilor SRSJ planificate pînă în 2014
Pilonul

Total acţiuni

Acţiuni realizate

Pilonul I
Pilonul II
Pilonul III
Pilonul IV
Pilonul V
Pilonul VI
Pilonul VII
Total/procentaj

120
80
51
55
28
91
41
466 (100%)

89 (74%)
43 (54%)
31 (61%)
29 (53%)
21 (75%)
76 (84%)
34 (83%)
323 (69%)

Acţiuni
realizate parţial
18
26
15
19
3
13
6
100 (21%)

Acţiuni
nerealizate
10
11
4
5
3
2
1
36 (8%)

Acţiuni desuete/
Irelevante
3
0
1
2
1
0
0
7 (2%)

Analizate în dinamică, datele privind realizarea acţiunilor din PAISRS denotă creşterea gradului de realizare în
fiecare an. Dacă în anul 2012 gradul de realizare a fost de 56%, în 2013-2014 ritmul realizării acţiunilor a fost accelerat,
fiind atestate cote procentuale progresiv mai înalte. Pentru detalii a se vedea Figura 1 de mai jos.
Figura nr. 3. Evoluţia gradului de realizare a acţiunilor PAISRSJ (2012-2014)
69%
70%
60%
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40%
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2014
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20%

13%
8%

10%

8%
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0%
Acțiuni realizate

Acțiuni realizate
parțial

Acțiuni nerealizate

Acțiuni
desuete/irelevante

PAISRSJ conţine şi un şir de acţiuni cu caracter continuu sau termenul de realizare al cărora este mai mare de 2014.
Analiza gradului de realizare a acestei categorii de acţiuni pe parcursul anului 2014 arată că acesta este la fel suficient
de bun ca şi în cazul acţiunilor scadente în 2014. În asemenea condiţii am putea anticipa că în anul 2015, nivelul de
executare a SRSJ va păstra un trend ascendent.
Cele mai importante progrese atinse în anul 2014 sînt reflectate în analiza per fiecare Pilon al SRSJ din Capitolul
IV al acestui Raport. Sintetizînd aceste informaţii, printre cele mai proeminente realizări ale anului 2014 ţinem să
remarcăm următoarele:
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Gradul de implementare al strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016
Cu referire la sistemul judiciar
A. lansarea portalului web unic al instanţelor judecătoreşti www.instante.justice.md;
B. adoptarea Legii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor (în vigoare din 1 ianuarie 2015);
C. extinderea cercului de infracţiuni pentru care nu mai este necesar acordul CSM de a porni urmărirea penală
împotriva judecătorilor (limitarea imunităţii);
D. avansarea procesului de optimizare a hărţii dislocării instanţelor judecătoreşti (dizolvarea/lichidarea Curţii de
apel Bender);
E. continuarea proceselor de modernizare a sediilor instanţelor judecătoreşti şi securizării acestora;
F. asigurarea implementării în practică a procedurii unificate de accedere în profesia de judecător;
G. lansarea şi aplicarea de către INJ a procesului de instruire continuă la instanţă;
H. continuarea aplicării noilor proceduri de selecţie şi evaluare a performanţelor judecătorilor;
I. extinderea aplicării tehnologiilor informaţionale în procesele judiciare (lansarea şi pilotarea Modulului IV.1 de
distribuire aleatorie a dosarelor, asigurarea înregistrării audio a tuturor şedinţelor de judecată) ;
J. implementarea practică a noilor reguli de salarizare majorată a judecătorilor.
Cu referire la sistemul de justiţie penală şi integritatea actorilor sectorului justiţiei:
K. avansarea procesului de reformă a procuraturii (adoptarea în iulie 2014 a Concepţiei de reformă a Procuraturii
şi transmiterea proiectului noii Legi cu privire la Procuratură pentru expertiza Comisiei de la Veneţia);
L. modernizarea reglementărilor şi metodologiilor de efectuare a expertizelor judiciare; modernizarea instrumentarului aplicat de instituţiile de expertiză;
M. instituirea şi pilotarea unui nou sistem unitar de indicatori de performanţă pentru instituţiile implicate în procedurile penale;
N. dezvoltarea unor ample cursuri de instruire a actorilor sectorului justiţiei privind instrumentele de prevenire şi
combatere a corupţiei;
O. asigurarea aplicării noilor prevederi privind testarea integrităţii profesionale şi îmbogăţirea ilicită;
P. fortificarea sistemului avertizorilor de integritate.
Cu referire la modernizarea şi promovarea reglementărilor privind profesiile conexe sectorului justiţiei şi a instrumentelor de soluţionare alternativă a disputelor:
Q. avansarea procesului de elaborare a cadrului normativ şi lansarea unor campanii de informare privind beneficiile utilizării mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor, în special medierea;
R. avansarea proiectelor de legi privind reforma: sistemului de executare a deciziilor judecătoreşti, statutului interpreţilor şi traducătorilor în procesele judiciare, a instituţiei notariatului, a instituţiei medierii;
S. promovarea pe larg unor platforme informaţionale şi instrumente IT (e-registre), orientate spre modernizarea şi
transparentizarea proceselor din domeniu;
T. lansarea reformei în domeniul instituţiei administratorilor autorizaţi.
Cu referire la consolidarea protecţiei drepturilor omului în sectorul justiţiei
U. avansarea la nivel normativ a reformei instituţiei Avocatului Poporului (Ombudsmanul);
V. dezvoltarea şi asigurarea mecanismelor de protecţie a participanţilor minori în procesele judiciare;
W. iniţierea procesului construcţiei unui penitenciar modern, condiţiile de detenţie în cadrul căruia să respecte
demnitatea umană etc.
Lista realizărilor enumerate mai sus nu este exhaustivă, or acţiunile prevăzute de SRSJ, în mare parte, sînt acţiuni
cu impact pe termen lung şi nu au fost concepute să producă efecte imediate. Pe termen mediu şi lung, fiind aplicate
toate acţiunile, în complex şi interconectate, sînt de natură să modifice starea de lucruri în sectorul justiţiei, să schimbe
percepţiile justiţiabililor şi modelele comportamentale ale actorilor sectorului justiţiei.
Alături de realizările listate atestăm şi unele eşecuri/insuccese în promovarea reformei sectorului justiţiei, cauzele
acestora fiind de varie origine. În mare parte, însă, acestea sînt determinate de riscurile anticipate la scrierea SRSJ39.
Este vorba, în special, de riscurile legate de instabilitatea politică şi rezistenţa instituţiilor / actorilor din sectorul justiţiei care urmează să treacă prin procesele anevoioase de reformă şi restructurări. Pentru a depăşi aceste riscuri, MJ,
în calitate de instituţie coordonatoare a procesului de reformă, depune toată diligenţa necesară pentru sensibilizarea şi
punerea presiunii necesare asupra actorilor politici privitor la necesitatea asigurării unor procese continui, coerente,
consecvente şi durabile de reformă. În demersurile sale, MJ este susţinut şi încurajat constant de către partenerii de
dezvoltare şi societatea civilă. În baza aceleiaşi platforme de comunicare şi presiune, MJ acţionează şi în raport cu
actorii sectorului justiţiei, aplicînd, inclusiv, regula „picăturii chinezeşti” care trebuie să producă schimbarea modelelor comportamentale, să scoată actorii sectorului din „zona de confort” şi să-i impună să acţioneze cu bună-credinţă
conform rigorilor statului de drept veritabil, în care drepturile şi libertăţile persoanei reprezintă valoarea supremă.
39
A se vedea în acest sens Partea a 7-a din SRSJ „Analiza riscurilor implementării Strategiei”, Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011 privind
aprobarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 1 – 6, art. 6),
http://lex.justice.md/ index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341748
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IV. Implementarea măsurilor din planul
de acţiuni potrivit pilonilor SRSJ (2014)
În cadrul acestui capitol este reflectată informaţia privind nivelul de realizare a acţiunilor programate în cadrul
fiecărui pilon, acţiuni care sînt scadente în anul 2014. Informaţiile privind gradul de realizare a acţiunilor sînt redate
în format grafic şi tabelar. Trebuie să se ţină cont de faptul că informaţia grafică a fost calculată conform unor indicatori diferiţi, decît cei utilizaţi de către GL de monitorizare a PAISRSJ la calcularea nivelului de realizare şi care este
reflectată în formatul tabelar pentru fiecare Pilon.
Figurile grafice pentru fiecare Pilon arată nivelul de implementare a acţiunilor conform Strategiei și PAISRSJ la data
indicată pe axa orizontală. Astfel, codul numeric ”1412” presupune: primele două cifre ”14” - anul 2014, ultimele două
cifre ”12” – luna decembrie. Fonul albastru reflectă volumul de lucru (din totalul pe Pilonul respectiv pînă la finele Strategiei și Planului de Acțiuni - 2016) programat pentru etapa respectivă (.ex decembrie 2014). Coloanele de culoare galbenă
indică cota realizată la data respectivă. Precizăm că volumul de lucru pentru fiecare Pilon a fost calculat în dependență de
următoarele criterii: numărul de acțiuni în Pilon, numărul de indicatori ai acestor acțiuni, ponderea direcțiilor strategice/
domeniilor de intervenție/acțiunilor/indicatorilor, după cum au fost stabilite de către Grupul de lucru. Respectiv, ţinînd
cont de faptul că baza de calcul pentru construirea figurilor grafice este diferită de cea calculată pe acţiuni, conform tabelelor de mai jos, procentajele calculate au anumite diferenţe. Astfel, în diagrame este luat în calcul și reflectat, inclusiv,
volumul de muncă depus la acțiunile parțial realizate. Prin urmare, cotele procentuale din figurile grafice reflectă cota
din volumul de muncă realizat raportat la totalul acțiunilor programate pe Pilon pînă în decembrie 2016. Mai mult,
diagramele țin cont și de ponderea (”importanța”) fiecărui element (direcție strategică/domeniu de intervenție/acțiune/
indicator) al Planului de Acțiuni în coraport cu alte elemente de același nivel în cadrul acestui Pilon. Or, ”importanța”/
ponderea fiecărei acțiuni este diferită în scopul realizării obiectivelor trasate în cadrul Pilonului.
De asemenea pentru fiecare pilon este oferită o trecere în revistă a principalelor realizări în 2014, precum şi principalele
restanţe. Pentru fiecare Pilon sînt prezentate tabele care conţin informaţii privind nivelul de realizare al acţiunilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării SRSJ. Pentru a asigura o mai bună accesibilitate a
reflectării gradului de implementare a acţiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acţiuni
realizate – albastru; acţiuni realizate parţial – galben; acţiuni nerealizate – roşu, acţiuni desuete – portocalie.

IV.1 Pilonul I. Sistemul judecătoresc

Obiectivul specific al Pilonului I este „Consolidarea independenţei, responsabilităţii, eficienţei, imparţialităţii şi
transparenţei sistemului judecătoresc”.
Acţiunile acoperite de Pilonul I al SRSJ sînt axate pe trei direcţii strategice: 1. asigurarea accesibilităţii şi independenţei sistemului judecătoresc, 2. sporirea transparenţei şi a eficienţei sistemului judecătoresc, precum şi 3. ridicarea
profesionalismului şi a responsabilităţii persoanelor implicate în efectuarea justiţiei.
În vederea atingerii obiectivelor Pilonului I pentru întreaga perioadă de implementare a SRSJ - 2011-2016 - au
fost programate 122 de acţiuni.
Figura nr.4 Nivelul de realizare a acţiunilor planificate pentru Pilonul I (2011-2014)
Pilon 1 Sistemul judececătoresc
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Gradul de implementare al strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016
Până în trimestrul IV al anului 2014, conform termenelor, trebuiau finalizate 120 acţiuni. Din cele 120 acţiuni,
la data de 31 decembrie 2014 – 89 sunt realizate, 18 realizate parţial, 10 nerealizate, iar 3 acţiuni au fost calificate de
GL pentru Pilonul I ca desuete/irelevante.
Tabel nr. 6. Nivelul de realizare a acţiunilor Pilonului I, conform Metodologiei GL
Total acţiuni planificate
pînă în 2014
120
100%

Acţiuni realizate

Acţiuni realizate parţial

Acţiuni nerealizate

Desuete/Irelevante

89
74 %

18
15%

10
8%

3
3%

Pe parcursul perioadei de raportare în cadrul Pilonului I au fost atestate mai multe realizări atinse, inclusiv, graţie
eforturilor de reformă depuse în perioada precedentă, odată cu adoptarea actelor normative şi punerii acestora în
aplicare efectivă.

REALIZĂRI:

A. Lansarea portalului web unic al instanţelor judecătoreşti http://instante.justice.md/cms/
Optimizarea paginilor web ale instanţelor judecătoreşti, inclusiv examinarea oportunităţii creării unui portal
unic al instanţelor a fost planificată în PAISRSJ la acţiunea 1.2.4 (4). Pentru realizarea acestei măsuri a fost efectuată
o monitorizare a funcţionării paginilor web ale instanţelor şi au fost formulate un şir de recomandări40. Ca rezultat
al monitorizării efectuate s-a considerat oportun de a lansa un portal unic al instanţelor judecătorești, în vederea
asigurării unui acces facilitat la informaţiile ce ţin de activitatea instanțelor judecătorești. La 30 aprilie 2014 de
către MJ, în colaborare cu CSJ şi CSM, a fost anunţată lansarea portalului instanțelor judecătorești http://instante.
justice.md/cms/. La elaborarea Portalului s-a ţinut cont de expectanțele utilizatorilor actuali ai paginilor web, fiind
îmbunătăţit considerabil instrumentul de căutare şi filtrare a informaţiilor relevante. Luînd în considerare faptul că
este un proiect pilot, acesta va beneficia de îmbunătăţiri şi ajustări continui, avînd la bază analiza utilizării curente
a Portalului.
Portalul conţine informaţii cu privire la:
• toate cererile, cu caracter judiciar, înregistrate în instanţele judecătorești (pot fi accesate date despre numărul de
înregistrare a cererilor, data înregistrării, numărul atribuit cauzei, etapa de examinare, tipul dosarului (penal,
civil), părţile litigante, obiectul litigiului);
• data examinării cauzelor aflate pe rol;
• soluţiile/hotărîrile judiciare pronunţate de instanţele judecătoreşti;
• practica judiciară, care conţine toate soluţiile judiciare pronunţate de CSJ, informaţii despre recomandările Curţii, avizele consultative ale Plenului, hotărârile explicative ale Plenului, deciziile asupra cererilor de recurs în
interesul legii, jurisprudenţa relevantă cauzelor civile sau penale, proiectele de hotărâri explicative ale Plenului
supuse avizării şi dezbaterilor.
O novaţie a portalului este compartimentul “Citaţii în instanţă”, în perspectiva în care se intenţionează facilitarea
informării justiţiabililor şi participanţilor în proces direct de către sursă. Această soluţie este foarte practică în situaţia
în care persoanele vizate deseori sunt peste hotarele ţării.
De la data lansării, 1 mai 2014 şi pînă la 1 martie 2015, portalul a fost accesat de 1.290.375 vizitatori. Analizînd
ţările de origine a vizitatorilor, a fost stabilit un top 10 al acestora după cum urmează: Federaţia Rusă, România, Italia,
SUA, Germania, Ucraina, Franţa, Regatul Ţărilor de Jos, Marea Britanie. În medie, Portalul este accesat zilnic de 6120
ori. Cele mai „aglomerate” zile sînt zilele de miercuri şi joi ale săptămânii. În Figura de mai jos este prezentat topul
instanţelor cel mai frecvent accesate de pe portalul unic al instanţelor de judecată.

40
A se vedea în acest sens Raportul de monitorizare a paginilor web ale instanţelor judecătoreşti http://justice.gov.md /public/files /file/
Strategii %20si%20planuri/Raportul_de_Monitorizare_a_Paginilor_Web_2014.pdf
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Figura nr. 5 Topul celor mai accesate pagini web ale instanţelor pe portalul http://instante.justice.md/cms/
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Sistemul este încă în faza de pilotare, în special, unele componente ale acestuia. Este important de a asigura un proces constant de monitorizare a modului în care funcţionează acest portal. Or, unele instanţe evită, uneori, să asigure
publicarea în timp util şi în termenele stabilite, agenda şedinţelor şi hotărîrile/deciziile emise. O asemenea monitorizare ar putea fi realizată în cadrul unei platforme permanente: un grup interdisciplinar cu implicarea reprezentanţilor
societăţii civile şi suportul partenerilor de dezvoltare, care ar urmări modul de funcţionare a portalului şi ar interveni
cu recomandări de perfecţionare a acestuia. Îmbunătățirile aduse noii pagini web, prin asigurarea unui nivel mai înalt
de transparenţă a activităţii instanţelor naţionale de judecată, vor permite publicului evaluarea obiectivă a realizărilor sistemului judecătoresc din Republica Moldova, iar metodele noi de căutare a informaţiei vor înlesni accesul la
soluţiile judiciare atît justiţiabililor, cît şi reprezentaţilor mediului juridic sau academic. Accesul la toate hotărârile
instanțelor de judecată va contribui la ridicarea nivelului de transparență din justiție, la unificarea practicii judiciare,
dar și la înfăptuirea corectă a actului de justiție.
B. Adoptarea Legii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor
La 25 iulie 2014, prin asumarea răspunderii Guvernului a fost adoptată Legea nr. 178 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor41. Parcursul acestei legi extrem de importante din perspectiva reformei sistemului judecătoresc şi
responsabilizării judecătorilor, a fost unul anevoios. Deşi a fost aprobată de Guvern şi transmisă Parlamentului spre examinare în 2013, legea, chiar şi după obţinerea Opiniei Comisiei de la Veneţia, aşa şi nu a fost adoptată de către Parlament,
fiind invocate varii motive care au tergiversat procesul. Luînd în considerare importanţa acestei legi pentru avansarea
proceselor de reformă şi ţinînd cont de situaţia incertă privind activitatea Legislativului în 2014, Guvernul şi-a asumat
răspunderea pe această lege. Scopul principal al Legii 178/2014 este crearea unui sistem efectiv şi transparent cu privire la
răspunderea disciplinară a judecătorilor. Un astfel de sistem constituie una din condiţiile esenţiale pentru un sistem responsabil şi calitativ judecătoresc. În temeiul noilor prevederi, sistemul răspunderii disciplinare a judecătorilor va asigura
că orice abatere disciplinară a judecătorilor, din orice instanţă, poate fi examinată şi sancţionată, dacă e cazul. În acelaşi
timp, sistemul de răspundere disciplinară a fost construit astfel, încît să nu admită posibilitatea influenţării şi interferenţei
cu activitatea judecătorului în procesul de înfăptuire a justiţiei. Novaţiile legii se referă la: lista revizuită a abaterilor disciplinare; extinderea termenului de prescripţie pentru tragerea la răspunderea disciplinară; revizuirea spectrului sancţiunilor
disciplinare şi stabilirea consecinţelor acestora; reglementarea detaliată a procedurii disciplinare; extinderea cercului de
subiecţi cu drept de sesizare; excluderea etapei de validare a hotărîrilor colegiului disciplinar de către CSM şi revizuirea
procedurii de contestare a hotărîrilor colegiului disciplinar etc. Legea este pusă în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2015.
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Cu referire la implicaţiile practice ale sistemului răspunderii disciplinare a judecătorilor, trebuie menţionat că în
anul 2014 Colegiul disciplinar al CSM, a activat sub imperiul Legii nr. 950 din 1996 cu privire la colegiul disciplinar şi
răspunderea disciplinară a judecătorilor. Potrivit notei informative a colegiului42, pe parcursul anului 2014 la Colegiul
disciplinar au fost depuse 52 de dispoziţii de intentare a procedurii disciplinare în privinţa judecătorilor instanţelor
judecătoreşti de toate nivelurile, iar 9 proceduri restante, fiind transferate din anul 2013, în total fiind înregistrate 61
proceduri referitor la 55 de judecători. În privinţa unor judecători au fost intentate şi examinate două sau mai multe
proceduri. Pe parcursul anului 2014, au fost organizate 10 şedinţe, în cadrul cărora au fost examinate dispoziţii de intentare a procedurii disciplinare şi emise 46 de hotărâri, prin care, s-au aplicat 16 sancţiuni disciplinare:
• 12 sancţiuni cu avertisment,
• 3 sancţiuni cu mustrare şi
• 1 sancţiune privind propunerea de eliberare din funcţia de judecător. Totodată, CSM în lipsa unei contestaţii
într-un caz a invalidat hotărîrea Colegiului şi a emis o nouă hotărîre cu aplicarea sancţiunii disciplinare propunere de eliberare din funcţia de judecător.
C. Continuarea procesului de limitare a imunităţii judecătorilor
În anul 2014 au fost atestate evoluţii privitor la reglementările care vizează imunitatea judecătorilor. Prima etapă de
limitare a imunităţii a avut loc prin revizuirea articolului 19 din Legea cu privire la statutul judecătorului, în baza Legii
153 din 5 iulie 2012. Urmare a hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 22 din 5 septembrie 2013 prin care unele elemente
ale Legii 153/2012 în partea ce ţineau de răspunderea penală şi contravenţională a judecătorilor au fost declarate neconstituţionale, MJ a intervenit cu un nou proiect de modificare a Legii 544 cu privire la statutul judecătorului, pentru
a elimina deficienţele atestate de CC, precum şi pentru a extinde aria infracţiunilor, pentru care judecătoriii nu mai
beneficiază de imunitate, acordul CSM fiind exclus pentru pornirea urmăririi penale în cazul săvîrşirii infracţiunilor
de îmbogăţire ilicită şi spălare de bani (anterior erau prevăzute doar infracţiunile de corupere pasivă şi trafic de influenţă). Legea respectivă a fost adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament la 25 iulie 201443.
Impactul acestor modificări a fost resimţit în 2014. Potrivit Raportului CNA pentru anul 201444, pe parcursul anului 2014, în instanţele judecătoreşti s-au examinat 6 cauze penale de corupţie sau conexe corupţiei din domeniul
judecătoresc:
• 1 cauza penală în privinţa judecătorului Judecătoriei Criuleni, E.R. - examinată de Judecătoria sectorului Ciocana mun. Chişinău. Pronunţată sentinţa de condamnare la 26.06.2014.
• 1 cauza penală în privinţa judecătorului Judecătoriei Teleneşti, P.Gh. - examinată de Judecătoria sectorului Buiucani mun. Chişinău. Pronunţată sentinţa de condamnare la 08.04.2014. Se află în procedură la Curtea de Apel.
• 2 cauze penale în privinţa judecătorului Judecătoriei Căuşeni, C.D. - examinată de Judecătoria sectorului Botanica mun. Chişinău. Se află în procedură.
• 1 cauza penală în privinţa preşedintelui Judecătoriei raionului Glodeni, C.I. - examinată de Judecătoria sectorului Centru mun. Chişinău. Se află în procedură la Curtea de Apel.
• 1 cauza penală în privinţa judecătorului inspector al Inspecţiei Judiciare a CSM, C.V. - examinată de Procuratura
Anticorupţie. Se află în procedură.
D. Avansarea procesului de optimizare a hărţii dislocării instanţelor judecătoreşti
Pentru anul 2014 atestăm unele evoluţii şi în realizarea activităţilor ce ţin de optimizarea hărţii dislocării instanţelor judecătoreşti. La 12 februarie 2014 a avut loc prezentarea publică a Studiului de oportunitate privind optimizarea
hărții dislocării instanțelor judecătorești, realizat de către CRJM45. Pentru aplicarea plenară a Studiul efectuat în 2014
este necesară o detaliere sub aspectul costurilor ce țin de optimizarea instanțelor judecătorești. Ținând cont de faptul
că, acţiunea dată este şi o condiţionalitate prevăzută în Matricea de Politici, va fi contractat un expert care va efectua
o detaliere sub aspectul costurilor ce ține de optimizarea instanțelor judecătorești. Activitatea respectivă în 2015 va fi
dezvoltată cu suportul USAID ROLISP.
Cu referire la implicaţiile practice ale procesului de optimizare a numărului instanţelor judecătoreşti, trebuie invocată Legea nr. 29 din 6 martie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative în temeiul căreia a fost
lichidată Curtea de Apel Economică, iar Judecătoria economică a fost reorganizată în Judecătoria comercială de circumscripție. În anul 2014, Ministerul Justiției a elaborat și promovat proiectul legii pentru modificarea și completarea
unor acte legislative, care vizează lichidarea Curții de Apel Bender. La 21 iulie 2014, Guvernul și-a angajat răspunderea
asupra acestui proiect de lege (Legea nr. 177 din 25.07.2014)46.
42
43
44
45
46

26

http://csm.md/files/Ordinea_disciplinar/2014/2014_NOTA_INFORMATIVA__CD.pdf
Art. II din Legea nr.177 din 25 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, http://lex.justice.md/md/354312/
http://cna.md/ro/evenimente/raportul-activitate-al-centrului-national-anticoruptie-anul-2014
http://crjm.org/app/webroot/uploaded/2014%20Studiu%20Optimiz%20HartaJud%20MD_ro.pdf
Art. I din Legea nr.177 din 25 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, http://lex.justice.md/md/354312/

IV. Implementarea măsurilor din planul de acţiuni potrivit pilonilor SRSJ (2014)
Referitor la optimizarea altor instanțe de judecată, dat fiind complexitatea și impactul deciziei care urmează a fi luată în vedere la efectuarea unei optimizări a instanțelor judecătorești, pentru realizarea acestei acțiuni Ministerul Justiției a elaborat și promovează proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, unul din scopurile
căruia constă în crearea unui mecanism care ar sta la baza oricărei optimizări, drept urmare a reglementării criteriilor
care trebuie luate în considerație de fiecare dată, cînd se pune în discuție crearea, reorganizarea sau lichidarea unei
instanțe judecătorești. În contextul reglementării mecanismului de optimizare a instanțelor judecătorești, proiectul
reglementează un principiu important de care trebuie să se țină cont în acest proces: ”O instanţă judecătorească nu
poate fi reorganizată sau activitatea acesteia nu poate înceta, dacă competenţele sale jurisdicţionale nu au fost transferate
în competenţa altei instanţe judecătoreşti.” Această prevedere va constitui o garanție a independenței instanțelor, creând
stabilitate și limitând deciziile pripite și arbitrare de reorganizare sau lichidare a unei instanțe judecătorești.
E. Continuarea procesului de modernizare a sediilor instanţelor judecătoreşti şi securizării acestora
În anul 2014 s-au produs evoluţii importante şi în privinţa consolidării infrastructurii autorităţilor din cadrul
sistemului judiciar. Astfel, în anul 2014, urmare a procedurilor de achiziţii efectuate la finele anului 2013, CSM a fost
asigurat cu un sediu separat. În prima jumătate a anului 2014 a avut loc amplasarea personalului în noul sediu.
De asemenea, în 2014, s-a acordat o atenție sporită stării sediilor instanțelor de judecată, iar în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă ale angajaților acestora, au fost organizate 9 concursuri pentru selectarea instituțiilor de
proiectare în vederea construcției/renovării sediilor instanțelor judecătorești. Astfel, în 2014 au desfăşurate lucrări
de renovare/reparaţie la 18 instanţe judecătoreşti: Curtea de apel Bălți, judecătoriile Florești, Fălești, Criuleni, Rîșcani, Taraclia, Cimișlia, Dubăsari, Nisporeni, Călărași, Vulcănești, Ialoveni, Drochia, Briceni, Buiucani, Curtea de
apel Chișinău. În anul 2015 procesul de modernizare a sediilor va continua, inclusiv, în instanţele menţionate mai sus.
Astfel, CSM a propus ca în bugetul pentru 2015 să fie incluse resurse bugetarea pentru iniţierea, dar şi continuarea
reparaţiei/renovării a 22 instanţe judecătoreşti, potrivit solicitărilor venite de la instanţele respective.
În scopul asigurării securităţii în instanţele judecătoreşti, 16 judecătorii au fost dotate cu aparataj de supraveghere video (Bender, Anenii Noi, Basarabeasca, Briceni, Cantemir, Călarași, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Cimișlia, Comrat,
Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești).
Cît priveşte realizarea acţiunii ce ţine de reutilarea sălilor de judecată în vederea dezinstalării mecanismelor de izolare a inculpaților în timpul procesului, pentru respectarea principiului prezumției de nevinovăție, potrivit rapoartelor
instanţelor, din totalul a 49 de instanțe judecătorești, doar 3 instanțe nu au dezinstalat toate mecanismele de izolare
(Judecătoria Militară, Strășeni și Ialoveni).
F. Implementarea practică a procedurii unificate de accedere în profesia de judecător
INJ a asigurat în 2014 implementarea practică a procedurii unificate de accedere în profesia de judecător, acţiune
care era o restanţă pentru precedentele etape de raportare. Prin Hotărârea Consiliului INJ nr.11/3 din 29.09.2014 a fost
aprobată componenţa nominală a Comisiei de absolvire (pentru examenul de capacitate) a candidaților la funcția de
judecător în baza vechimii în muncă. Comisia și-a desfășurat activitatea în perioada 6-28 octombrie 2014
Conform calendarului cu modificări, aprobat prin Hotărârea Consiliului INJ nr.11/5 din 29.09.2014, în perioada 6-9
octombrie s-a desfășurat proba scrisă, iar în perioada 20-23 octombrie – proba verbală. Comisia de absolvire (pentru
primirea examenului de capacitate) a candidaților la funcția de judecător în baza vechimii în muncă, constituită prin Hotărârea Consiliului INJ nr.11/3 din 29.09.2014, a examinat 79 de persoane la proba verbală și 73 persoane la proba scrisă.
Rezultatele examenelor au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului INJ nr.12/1 din 31.10.2014 și au fost remise Consiliului Superior al Magistraturii. Examenele au fost promovate de către 62 de persoane din cei 83 de concurenți înscriși.
G. Avansarea în procesul de implementare a noilor mecanisme de selecţie şi evaluare a performanţelor judecătorilor
Prin Legea 154/2012 a fost instituit un nou mecanism de selecţie şi evaluare a performanţelor judecătorilor. Implementarea practică a noilor mecanisme a început în anul 2013 şi a avut o continuitate firească pe parcursul anului 2014.
Potrivit Raportului Colegiului de selecţie47, în 2014 s-au desfășurat 10 ședințe ale Colegiului de selecție, in cadrul
cărora au fost examinate 92 materiale in privința unor judecători și candidați la funcția de judecător (dintre care 71
materiale în privința judecătorilor în exerciţiu și 21 materiale în privința candidaților la funcția de judecător). Din totalul de 21 materiale examinate în privința candidaților la funcția de judecător 2 candidaturi au fost respinse. În 2014
au fost transferați - 8 judecători, promovați - 12 judecători conform noilor criterii și proceduri de selectare. De către
Colegiul de selecție, în anul 2014 au fost examinate materialele în privința a 27 judecători în vederea suplinirii funcției
de președinte și vicepreședinte al instanței judecătorești, conform criteriilor prevăzute de Regulamentele aprobate prin
hot. CSM nr. 211/8 si nr. 212/8 din 05.03.2013.
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Hotărîrile Colegiului de selecţie joacă un rol decisiv în cariera judecătorilor. Punctajul oferit de colegiu candidaţilor care participă la concursurile anunţate de CSM îi plasează într-un „top” al celor mai buni candidaţi, ei fiind aranjaţi în ordinea descrescătoare a punctajului acumulat. Se prezumă că acest „top” al candidaţilor trebuie să faciliteze
activitatea de reflecţie şi evaluare a CSM atunci cînd decide „învingătorul concursului” şi, s-ar părea, ca primul în listă
trebuie să fie anume învingătorul concursului. Însă, cercetările la acest subiect48, arată asupra faptului că în perioada
anului 2013- septembrie 2014, în mai multe cazuri CSM a propus pentru numire în funcţie candidaţii care au acumulat mai puţine puncte la evaluarea Colegiului de selecţie. Atunci cînd CSM a acordat preferinţă altor candidaţi, decît
cei plasaţi în fruntea topului de către Colegiul de selecţie, o motivare adecvată şi pertinentă a opţiunii CSM nu a fost
oferită. Astfel în documentul analitic al CRJM se menţionează că „pentru CSM, criteriile sunt vag reglementate, iar
hotărârile nu sunt motivate decât prin numărul de voturi exprimate în ședință închisă. Un atare sistem creează impresia
de numiri și promovări în baza unor criterii subiective sau preferențiale ale membrilor CSM. Acest lucru scade încrederea atât a societății, cât și a judecătorilor în CSM și sistemul judecătoresc. Mai mult, judecătorii care trec prin evaluarea
Colegiului de evaluare și Colegiul de selecţie, iar ulterior primesc o hotărâre a CSM care nu ia în considerare rezultatele
evaluărilor colegiilor, își pot pierde motivația de a respecta criteriile de evaluare a performanțelor judecătorilor. Din aceste
considerente, situația actuală ar trebui îmbunătățită prin clarificarea competențelor instituționale între Colegiul de selecţie și CSM, precum și prin sporirea calității motivării hotărârilor CSM cu privire la numiri, promovări și transferuri ale
judecătorilor. De asemenea, ar trebui îmbunătățite criteriile de selecție, promovare, transfer și evaluare a candidaților”.
Cît priveşte noua procedură de evaluare a performanţelor judecătorilor, în Raportul Colegiului de evaluare49 se
menţionează că în anul 2014 au fost evaluați 210 judecători, dintre care 151 în mod ordinar și 59 în mod extraordinar,
respectiv cu 86 mai mulți judecători decît în anul 2013. Deși în anul precedent, conform Graficului de evaluare a judecătorilor50, activitatea Colegiului de evaluare a fost restantă la capitolul numărul de judecători evaluați, în anul 2014
numărul judecătorilor evaluați a fost perfect în corespundere cu graficul nominalizat. Respectiv, pe parcursul anului
2014 au fost evaluați judecătorii din următoarele curți de apel: Chișinău, Bălți, Bender, Cahul, Comrat; judecătorii din
cadrul mun. Chișinău: Buiucani, Centru/Grigoriopol, Ciocana, Rîşcani mun. Chișinău și celelalte judecătorii: Militară, Basarabeasca; Comercială de Circumscripție, Călăraşi, Cimişlia, Criuleni, Dubăsari, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni,
Orhei, Rezina/Rîbniţa, Străşeni, Bălţi, Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa. Pe parcursul anului 2014, Colegiul de evaluare a acordat judecătorilor evaluaţi: 6 calificative de ”excelent”; 89 de calificative
”foarte bine”; 51 de calificative ”bine” și 5 calificative ”insuficient”.
Mai jos este prezentată analiza comparată pentru perioada 2013-2014 a calificativelor acordate judecătorilor în
cadrul evaluării ordinare a performanţelor.
Figura nr. 6 Evoluţia calificărilor acordate judecătorilor de colegiul de evaluare în perioada 2013-2014
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Astfel, din figura de mai sus poate fi observat că în 2013, majoritatea calificativelor acordate de Colegiul de evaluare
au fost „excelent” şi niciunul „insuficient”. Însă, situaţia se schimbă în anul 2014, cînd cel mai frecvent calificativ acordat
este de „foarte bine” şi apare în statistici calificativul „insuficient”. O atare situaţie se explică prin faptul că, iniţial, punctajul pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă, stabilite în baza Regulamentului CSM, aprobat prin Hotărîrea CSM
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IV. Implementarea măsurilor din planul de acţiuni potrivit pilonilor SRSJ (2014)
nr. 212/8 din 5 martie 2013, nu respecta un echilibru adecvat şi nu era conectat nemijlocit la performanţa propriu-zisă
a judecătorilor în activitatea lor. Din acest considerent, la finele anului 2013, CSM a revizuit criteriile de evaluare a performanţelor judecătorilor51, astfel fiind posibilă schimbarea abordărilor, implicit a calificativelor acordate judecătorilor.
H. Lansarea şi aplicarea de către INJ a procesului de instruire continuă la instanţă
În anul 2014 a fost reanimată o acţiune calificată în rapoartele anterioare drept restantă – acţiunea ce ţinea de instituirea instruirii la distanţă a audienţilor INJ. Astfel, prin Hotărârea Consiliului INJ nr.7/4 din 20.06.2014, a fost aprobat
Regulamentul privind instruirea la distanţă în cadrul INJ. De asemenea, INJ a semnat un Memorandum de Înțelegere
cu Leavitt Institute for International Developpment, care va dota o sală din cadrul INJ cu echipamentul necesar pentru
organizarea videoconferințelor, precum și va oferi mentenanță echipamentului pe durata a 4 ani. Cu susţinerea USAID
ROLISP a fost elaborat primul curs de instruire la distanţă „Specificul psihologic şi particularităţile audierii victimelor
traficului de fiinţe umane”. Acest curs a fost lansat pe parcursul anului 2014 de 4 ori și s-au înscris în total 110 persoane,
fiind promovat de către 86 de persoane. Prin Hotărârea Consiliului INJ nr.7/5 din 20.06.2014 a fost aprobat Planul de
elaborare a cursurilor de instruire la distanţă pentru anul 2014. În conformitate cu acest plan, în luna octombrie a fost
finalizat cursul „Prevenirea corupției în sectorul justiției”, care a fost testat de către 13 persoane, fiind promovat de către
7 persoane. Sunt la etapa de elaborare/finalizare încă 4 cursuri de instruire la distanţă cu genericul: „Cum utilizăm
Modulul de Măsurare a Performanței din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor?”, „Protecția datelor cu caracter
personal”, „Imaginea instituțională și comunicarea cu mass-media” și „Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor”.
I.
Extinderea aplicării tehnologiilor informaţionale în procesele judiciare
Modernizarea şi securizarea Programului integrat de gestionare a dosarelor, în scopul excluderii oricăror manipulări constituie o preocupare permanentă a MJ şi CSM, preocupare împărtășită şi de partenerii de dezvoltare. În anul
2014, ROLISP a elaborat versiunea PIGD 4.1. Scopul implementării PIGD 4.1 constă în eficientizarea activității instanțelor judecătorești prin includerea a două module actualizate – modulul statistic și modulul de măsurare a performanței instanțelor judecătorești. Alte modificări privind PIGD 4.1 se referă la: funcționarea mai rapidă a Programului,
crearea unui instrument de filtrare a cererilor, constituirea completelor de judecată specializate pe anumite categorii
de cauze, aplicarea unui algoritm nou, mai complex, la repartizarea aleatorie a dosarelor, îmbunătățirea mecanismului
de căutare a dosarelor, transferul electronic al dosarelor din prima instanță către instanța ierarhic superioară, precum
și alte modificări importante. Prin hotărârea CSM nr. 898/29 din 11.11.2014 au fost desemnate două instanțe pilot
(Curtea de apel Chișinău și Judecătoria Botanica, mun. Chișinău) pentru testarea versiunii 4,1 PIGD. La data de
18.12.2014 a fost organizată o ședința cu reprezentanții instanțelor pilot, CSM, CTS și ROLISP, unde au fost discutate
deficiențele și divergențele depistate în cadrul implementării versiunii noi PIGD.
De asemenea, în anul 2014, cu suportul USAID ROLISP, în 49 instanțe de judecată au fost distribuite și instalate
228 dictafoane pentru înregistrarea audio a ședințelor de judecată și 38 sisteme FEMIDA. Echipamentul tehnic a fost
instalat în 119 săli de ședințe. Potrivit datelor statistice prezentate în anul 2014 de către Centrul de Telecomunicații
Speciale (CTS), au fost înregistrate audio 363 660 ședințe judiciare.
Trebuie menţionat că la începutul anului 2014, CSM52 a examinat subiectul neaplicării în cadrul unui şir de instanţe
şi de către unii judecători a Programului FEMIDA de înregistrare audio a şedinţelor judiciare. În cadrul acestei şedinţe, unul din membrii CSM a anunţat despre intenţia sa de a porni procedura disciplinară împotriva a 9 judecători. Urmare a examinării dispoziţiilor de intentare a procedurii disciplinare, Colegiul disciplinar al CSM a decis respingerea
propunerii de aplicare a sancţiunii disciplinare în cazul a 7 din cei 9 judecători, iar în privinţa a 2 magistraţi a decis
aplicarea sancţiunii disciplinare „avertismentul”53.
Trebuie să se reţină o provocare cu privire la funcţionarea în continuare a PIGD, or, după anul 2016 USAID ROLISP îşi va înceta programul de susținere a acestui program, iar autoritățile trebuie să fie pregătite să asigure în proporţie de 100% gestionarea acestui program, deoarece funcţionarea PIGD reprezintă o condiţionalitate a Matricei de
politici, de realizarea căreia depind debursările pentru suportul bugetar din partea UE.
Ţinînd cont de faptul că unul din obiectivele SRSJ este asigurarea transparentizării sistemului judiciar şi a proceselor care au loc în cadrul acestuia, este important ca rapoartele respective să fie publice, inclusiv prin plasarea lor pe
pagina web a CSM www.csm.md. La fel ca şi în cazul portalului web al instanţelor judecătoreşti, este important de
a asigura un proces constant de monitorizare a modului în care se aplică PIGD şi procedura de înregistrare audio a
şedinţelor de judecată. Monitorizarea respectivă trebuie desfăşurată pe o platformă permanentă: grup interdisciplinar
cu implicarea reprezentanţilor societăţii civile şi cu suportul partenerilor de dezvoltare, care ar urmări modul de funcţionare a PIGD şi a sistemului FEMIDA şi ar interveni cu recomandări de perfecţionare a acestuia.
Hotărîrea CSM nr. 796/34 din 5 noiembrie 2013
A se vedea în acest sens hotărîrea CSM nr. 152/5 din 11 februarie 2014 cu privire la înregistrarea audio a şedinţelor de judecată în unele
instanţe judecătoreşti: http://csm.md/files/Hotaririle/2014/05/152-5.pdf
53
Raportul privind activitatea Colegiului disciplinar, semestrul I-2014; http://csm.md/files/RAPOARTE/2014/Raport_Semestrul_ I_2014_
CD.pdf
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J. Desfășurarea periodică a sondajelor de opinie în rîndul justițiabililor
Încă din 2013, MJ în calitate de coordonator al implementării SRSJ a solicitat asistenţa şi a contractat servicii pentru
măsurarea gradului de satisfacţie a justiţiabililor, ţinînd cont de faptul că reformele realizate în domeniul justiției au drept
scop ridicarea calității actului de justiție. În anul 2014 de către S.C.„MAGENTA CONSULTING” S.R.L a fost prezentat
.”Studiu privind gradul de satisfacție a vizitatorilor instanțelor de judecată din Republica Moldova”54. Studiul a fost realizat
în 17 instanțe judecătorești care au fost selectate din lista celor 49 de instanțe ce au o adresă distinctă. Interviurile au fost
efectuate cu vizitatorii instanței. Toate întrebările se refereau doar la vizita curentă a respondentului. Studiul reflectă, în
principiu, gradul de satisfacție din punct de vedere al comodităților din instanța de judecată, a atitudinii personalului
față de justițiabili, nefiind analizat aspectul calității actului de justiție. Un Studiu similar a fost desfăşurat şi în anul 2013.
În Studiul din 2014 se menţionează „Comoditățile din instanță au fost apreciate pozitiv de către respondenți. Ca și în valul precedent, numărul de mese și scaune a fost evaluat ca unul suficient. Se observă o abatere de la regulă în cazul instanțelor
mai mari, unde numărul de persoane pe coridoare poate să fie foarte mare și, în particular, în timpul pauzei de masă, când
vizitatorii așteaptă ca angajații instanței să revină la postul de muncă. […] Panourile de informare sunt suficient de observabile, iar mai mult de jumătate dintre respondenți a afirmat că a reușit să ia cunoștință de materialele de pe aceste panouri”.
Din perspectiva procesului propriu-zis de înfăptuire a justiţiei, desprindem din Studiile de măsurare a gradului de
satisfacţie a justiţiabililor cîteva tendinţe privitor la opiniile acestora despre: examinarea cauzelor lor în termen rezonabile; atitudinea judecătorilor în proces; utilizarea programelor: PIGD şi programul de înregistrare audio a şedinţelor
de judecată FEMIDA.
Fiind întrebaţi dacă consideră că dosarul a fost examinat în termen rezonabil, observăm că majoritatea respondenţilor (67% în 2013 şi 2014) sunt de acord, că procesul s-a desfăşurat cu respectarea termenului rezonabil, iar numărul
persoanelor care exprimă un dezacord total a scăzut de la 12% în 2013 la 9% în 2014.
Figura nr.7 Evoluţia răspunsurilor la întrebarea
„Consideraţi că dosarul Dvs. a fost examinat în termen rezonabil?” 2013-2014
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Figura nr. 8 Evoluţia răspunsurilor privitor
la atitudinea judecătorilor în procese 2013-2014
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http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1 /Magenta_Consulting._DAJ._Raport_2014.pdf

IV. Implementarea măsurilor din planul de acţiuni potrivit pilonilor SRSJ (2014)
Un alt element urmărit în cadrul sondajului a fost de a vedea dacă beneficarii actului de justiţie cunosc despre
PIGD şi Programul FEMIDA de înregistrare audio a şedinţelor de judecată. Evoluţia în dinamică a răspunsurilor
demonstrează că gradul de cunoaştere a respondenţilor privind existenţa acestor sisteme a crescut de o manieră considerabilă. Astfel, cum poate fi văzut din figurile 9 şi 10 de mai jos comparativ cu anul 2013 numărul persoanelor care
cunosc despre utilizarea PIGD a crescut de la 35% pînă la 49%, iar a persoanelor care cunosc despre utilizarea înregistrării audio a şedinţelor de judecată a crescut de la 67% la 74%.
Figura nr. 9. Evoluţia rapsunsurilor privind PIGD 2013-2014
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Figura nr. 10. Evoluţia răspunsurilor privind FEMIDA 2013-2014
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Figura nr.11 Evoluţia răspunsurilor la întrebarea dacă şedinţa de
judecată a fost înregistrată audio 2013-2014
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Menţionăm că este vorba de evoluţii surprinse la diferenţa de doar un an, ceea ce poate fi calificat drept un progres
incontestabil. O concluzie primară care se impune, este faptul că:
• beneficiarii actului de justiţie au un grad mai înalt de informare privitor la instrumentarul electronic aplicabil în
instanţe;
• judecătorii respectă solemnitatea proceselor şi au o atitudine demnă şi respectuoasă faţă de participanţii la proces;
• majoritatea respondenţilor sunt de părerea ca dosarele lor sunt examinate în termen rezonabil;
• mijloacele audio de înregistrare a şedinţelor se utilizează în majoritatea cauzelor examinate de instanţe.
K. Continuarea procesului de majorare progresivă a finanţării sistemului judecătoresc
În anul 2014 bugetul alocat autorităţii judecătoreşti, în comparație cu cel alocat pentru anul 2013, s-a majorat cu circa 29%, suma alocată fiind de 315661,4 mii lei, ceea ce a constituit 0,01% din bugetul de stat. Pe parcursul anului 2014,
bugetul instanţelor judecătoreşti a mai fost majorat cu 17537,2 mii lei, constituind la sfîrşitul anului 333198,6 mii lei.
Astfel, bugetul precizat al Curții Supreme de Justiţie a constituit 33701,7 mii lei, al curţilor de apel – 90017,1 mii lei și al
judecătoriilor – 209479,8 mii lei. Majorarea bugetelor instanţelor judecătorești s-a datorat, în mare parte, implementării
acțiunilor din SRSJ, fiind stabilite în bugetul de stat pe anul 2014 pentru judecătorii şi curţile de apel mijloace financiare
în sumă de 87593,4 mii lei. Mijloacele financiare bugetare au fost utilizate pentru salarizarea angajaților instanțelor judecătorești, asigurarea fiecărei instanţe judecătoreşti cu suportul tehnic necesar aplicării PIGD și echipamentul necesar
pentru înregistrarea audio a şedinţelor de judecată, renovarea sediilor instanțelor judecătorești, instalarea sistemelor de
control-acces pentru asigurarea securității acestora, inclusiv pentru alte necesități privind organizarea și funcționarea
instanțelor judecătorești în scopul asigurării înfăptuirii justiției și sporirii credibilității cetățenilor în actul de justiție.
Trebuie menționat că această majorare progresivă a fost posibilă, în mare parte, graţie suportului bugetar din partea UE,
or la recomandarea Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional, Ministerul Finanţelor promovează o politică
de reducere a cheltuielilor pentru servicii și procurări, dar în cazul acțiunilor care derivă din SRSJ şi care au acoperire
din suportul bugetar UE, au loc excepţii de la politica promovată de Ministerul Finanţelor.
L. Lansarea Studiului privind unificarea practicii judecătoreşti
În 2014, cu susţinerea ABA ROLI Moldova a fost lansat Studiul privînd unificarea practicii judecătoreşti în RM.
Studiul a fost prezentat public şi este distribuit CSJ, CSM, MJ; DAJ, instanţelor judecătoreşti etc. În concluziile Studiului s-a menţionat „Existența unor hotărâri diferite, chiar opuse în cauze similare nu poate fi acceptată. Se pune
chiar problema lipsei justiției în astfel de situații. De aceea se impune implementarea precedentului judiciar. Acesta nu
constituie un izvor formal în sistemul de drept al Republicii Moldova, țară care aparține familiei de drept romano-germanice. Cât privește mecanismele concrete de unificare pe cale juridică a jurisprudenței, în prezentul studiu s-au propus
trei instrumente: unul în timpul cât o cauză este în timpul procesului, două ulterior. Dar valoarea hotărârilor astfel date
trebuie să fie obligatorie, iar îndepărtarea de la practica astfel stabilită să poată avea loc numai în condiții stricte. Până la
urmă, practica judiciară unitară este un standard în drept, o valoare derivată din necesitatea ocrotirii drepturilor omului.
Judecătorul este garant al acestor drepturi. Or, un drept este cel al asigurării egalității în fața legii și un altul este cel al
securității raporturilor juridice. De aici rezultă că judecătorul poate interpreta legea, dar nu în mod arbitrar, ci potrivit
anumitor reguli care pot fi furnizate chiar de instanțele superioare”.
Pentru asigurarea unei practici unitare în RM, au fost formulate recomandări privitor la: instituirea specializării judecătorilor; asigurarea stabilității completelor de judecată; asigurarea unui învățământ profesional de calitate;
creșterea calității hotărârilor îmbunătățirea sistemului de evaluare a judecătorilor; elaborarea unui Ghid de aplicare
a pedepselor; încunoștiințarea judecătorilor despre deciziile CSJ; întărirea măsurilor anticorupție; sesizarea celorlalte
puteri pentru îmbunătățirea legislației; încurajarea utilizării medierii; instituirea precedentului judiciar

RESTANŢE/SOLUŢII

Printre acţiunile restante care nu au înregistrat progrese semnificative în 2014 pot fi reţinute acţiunile care ţin de
avansarea proiectelor de acte normative legate de reforma INJ. Chiar dacă proiectul a fost aprobat de Guvern şi remis
Parlamentului spre examinare în toamna anului 2014, totuşi, ţinînd cont de faptul că Parlamentul nu s-a convocat în
şedinţe după luna iulie 2014, acest proiect de lege a rămas fără examinare, iar în prezent este remis la avizare repetată
tuturor instituţiilor interesate. Trebuie notat faptul că în Decizia nr. 1 a CNROOND a fost recomandată accelerarea
adoptării acestui act normativ, respectiv, MJ de comun acord cu INJ şi alte autorităţi interesate vor urma să depună
eforturi consolidate sporite pentru avansarea reformei INJ.
O altă problemă restantă este legată de funcţionarea efectivă a poliţiei judecătoreşti, transferul acesteia în subordinea MJ şi disponibilitatea/accesibilitatea/amplasarea acesteia în sediul instanţelor propriu-zise. Motivele unei atare
stări de fapt ar fi că în instanțele judecătorești nu există spații suficiente pentru a fi amplasate birourile SPJ, fiind necesară locaţiunea unor spații suplimentare. Un alt motiv care provoacă trenarea procesului re-subordonării poliţiei
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judecătoreşti este faptul că nu s-a ajuns la consens asupra numărului unităţilor de personal care trebuie transferate,
precum şi a dotărilor din dispoziţia lor. Pentru a depăşi aceste probleme a fost elaborat un proiect de act normativ,
remis spre examinare Guvernului care propune crearea Poliției judecătorești, cu statut de autoritate administrativă în
subordinea Ministerului Justiției și, totodată, lichidarea Serviciului poliției judecătorești din cadrul IGP al MAI. Subiectul respectiv trebuie să fie pus în mod prioritar pe agenda noului Guvern, format la începutul anului 2015.
Există anumite probleme legate de iniţierea procesului de edificare a Palatului Justiţiei. Chiar dacă în cadrul
GL a fost adoptată decizia declarării acestei acţiuni ca desuete, pe motiv că Primăria mun. Chişinău nu ar fi identificat un teren adecvat şi adaptat necesităţilor unei instanţe judiciare, totuşi acest proces trebuie să continue şi să
fie pus în aplicare pe parcursul anului 2015. În acelaşi timp, este necesar ca decizia GL pe Pilonul I să fie revizuită.
O altă problemă care trebuie să rămînă în vizorul instituţiilor responsabile pentru realizarea activităţilor din Pilonul I, dar şi a decidenţilor politici, este consolidarea eforturilor şi perseverarea în realizarea activităţilor ce ţin de
optimizarea hărţii judecătoreşti. Odată cu finalizarea exerciţiului de evaluare a costurilor acestei optimizări este necesară întreprinderea unor acţiuni atent conceptualizate şi planificate corespunzător pentru implementarea adecvată
şi eficientă a acestei reforme.

IV.2 Pilonul II. Justiţia penală

Obiectivul specific al Pilonului II este „Eficientizarea procesului de investigaţie prejudiciară în vederea garantării,
respectării drepturilor omului, asigurării securităţii fiecărei persoane şi diminuării nivelului de criminalitate”. Acţiunile
acoperite de Pilonul II al SRSJ sînt axate pe cinci direcţii strategice: 1. revizuirea conceptului şi a procedurii fazei prejudiciare; 2. consolidarea profesionalismului şi independenţei procuraturii; 3. consolidarea capacităţilor profesionale
individuale şi instituţionale de investigare a infracţiunilor; 4. modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice
şi a celui de evaluare a performanțelor profesionale la nivel individual şi instituţional; 5. umanizarea politicii penale şi
consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor.
În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, în Pilonul II sunt prevăzute pentru realizare în total 84 de acţiuni. În trimestrul IV anul 2014, conform termenelor, trebuiau finalizate 80 de acţiuni.
Figura nr. 12 Nivelul de realizare a acţiunilor planificate pentru Pilonul II, 2011-2016
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Din cele 80 acţiuni, la 31 decembrie 2014 – 43 sunt realizate, 26 realizate parţial, iar 11 nerealizate.
Tabel nr. 7. Nivelul de realizare a acţiunilor Pilonului II, conform Metodologiei GL
Total acţiuni planificate pînă
în 2014
80
100%

Acţiuni realizate
43
54%

Acţiuni realizate
parţial
26
32%

Acţiuni nerealizate

Desuete/Irelevante

11
14%

0
0%

În raport cu Pilonul I, gradul de realizare a acţiunilor în Pilonul II pentru perioada de raportare este procentual
mai mic, respectiv, pot fi raportate şi mai puţine realizări. Mai jos este o prezentată o listă a celor mai proeminente
acţiuni, realizarea cărora poate fi calificată drept progres în perioada de raportare.
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REALIZĂRI

A. Avansarea procesului de reformă a procuraturii
În anii precedenţi de implementare a SRSJ, acţiunile legate de reforma Procuraturii au fost raportate constant ca
acţiuni restante. Din acest considerent a fost necesar şi demersul /solicitarea CNROOND către Parlament de a accelera procesul adoptării cadrului normativ necesar realizării acestei reforme (pentru detalii a se vedea şi capitolul I al
prezentului Raport). Necesitatea avansării proiectelor legate de reforma Procuraturii reprezintă şi o condiționalitate
prevăzută în Matricea de politici. În dependență de implementarea condiționalităților prevăzute în Matrice, Uniunea
Europeană transferă, anual, în tranșe, cele 60 de milioane de euro oferite pentru reforma justiției. Aşa cum am menţionat şi mai sus, prima tranşă din suportul bugetar, în valoare de 15 milioane de euro, a fost transferată de Uniunea
Europeană Republicii Moldova în noiembrie 2013, anul lansării Programului „Suport pentru reformele din sectorul
justiției”. Cea de-a doua tranșă, în valoare de 13,2 milioane de euro, a fost transferată în luna septembrie curent şi a fost
diminuată cu 1,8 milioane euro, inclusiv, pe motivul lipsei progresului în reforma Procuraturii.
Observăm că în anul 2014 au fost înregistrate anumite evoluţii pozitive la acest capitol. Astfel, GL interinstituţional
constituit prin Ordinul comun al Ministrului Justiţiei şi al Procurorului General a remis în 2013 Parlamentului Concepţia de reformare a Procuraturii şi proiectul Legii cu privire la Procuratură. Proiectele respective au fost preluate
pentru examinare și ulterioară promovare de către un grup de lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru definitivarea Concepţiei de reformare a Procuraturi şi elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează reforma activităţii
Procuraturii, format prin Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 201455. Grupul numit a
asigurat definitivarea Concepţiei cu privire la reformarea Procuraturii şi prezentarea acesteia spre adoptare Parlamentului. La 3 iulie 2014, Parlamentul a adoptat Concepția de reformă a Procuraturii, prin Legea nr. 122 din 03.07.201456.
Proiectul noii legi cu privire la Procuratură, de asemenea, a fost transmis Grupului de lucru parlamentar, însă, aşa şi
nu a fost promovat de către parlamentari. Pentru a impulsiona activitatea de promovare a reformei procuraturii, la 13
noiembrie 2014 MJ a transmis proiectul Legii cu privire la Procuratură pentru expertiză Comisiei de le Veneția care
urmează să adopte o Opinie pe marginea acestuia în sesiunea plenară din perioada 20-21 martie 2015.
Adiţional, în această perioadă CSP a adoptat un şir de acte normative care derivă din SRSJ şi care instituie reglementări mai moderne cu privire la: modul de promovare în serviciu a procurorilor; modul de organizare şi de
desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de procuror în procuraturile teritoriale şi specializate; atestarea
procurorilor; organizarea, desfăşurarea şi evaluarea examenului de capacitate; cu privire la evaluarea performanţelor
profesionale ale procurorilor. Totuşi, odată cu adoptarea unei noi legi cu privire la Procuratură, aceste noi reglementări vor fi supuse unei revizuiri suplimentare.
În anul 2015 urmează a fi implementat Proiectul ABA ROLI Moldova privind Susţinerea reformei în procuratură,
susţinut financiar de către Departamentul de Stat al SUA, în parteneriat cu PG şi CSP. Activităţile planificate pentru
perioada martie-august 2015 au fost decise împreună cu PG şi CSP în baza constatărilor şi recomandărilor formulate
de către echipa ABA ROLI într-un raport privind Evaluarea Necesităţilor Procuraturii prezentat în noiembrie 2014. A
fost elaborat un Plan de Acţiuni pe termen lung, care reprezintă viziunea PG şi CSP asupra modului de implementare
a recomandărilor respective. În special, este vorba de acţiuni orientate spre: elaborarea unei noi Strategii de dezvoltare
a PG şi a Strategiei de dezvoltare a CSP (2015-2018); îmbunătățirea abilităților manageriale ale conducerii Procuraturii Generale și ale procurorilor-șefi prin intermediul cursurilor de instruire și a activităților de mentoring, inclusiv în
domeniul ce vizează modalitatea de distribuire a dosarelor, volumul de muncă al procurorilor, managementul timpului și controlul calității lucrului efectuat; revizuirea cadrului legal privind exercitarea funcţiilor discreționare de către
procurori și privind relațiile dintre procurori și ofiţerii de urmărire penală; îmbunătățirea sistemului de management
al dosarelor, în special aspectele ce țin de distribuirea dosarelor și modul de evidență a lor; creșterea transparenței CSP;
identificarea necesităților infrastructurale ale CSP-ului și susținerea îmbunătățirii situației actuale; revizuirea codului
de etică al procurorilor și elaborarea unui îndrumar de aplicarea a acestuia; abilitarea Colegiului disciplinar cu o nouă
competență de a consilia procurorii cu privire la comportamentul și etica lor; crearea grupului resursă format din
procurori tineri, pentru formarea şi promovarea viitorilor lideri în procuratură.
B. Modernizarea reglementărilor şi metodologiilor de efectuare a expertizelor judiciare; modernizarea instrumentarului aplicat de instituţiile de expertiză
În anul 2014 a fost asigurată definitivarea şi promovarea proiectului noii Legi cu privire la expertiza judiciară, care
a fost aprobat de Guvern prin Hotărîrea nr. 902 din 28.10.2014 si, ulterior, transmis Parlamentului, fiind înregistrat
în Legislativ cu nr. 382 din 29.10.2014. Totuşi, la moment acest proiect încă nu a fost supus examinării de către Parlament, deoarece ca urmare a alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, a fost constituită o nouă legislatură,
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respectiv proiectele de legi înregistrate în Parlament şi neexaminate în legislatura precedentă, aşa cum prevede Regulamentul Parlamentului, trebuie supuse repetat procedurilor de coordonare, avizare şi aprobare.
În anul 2014 CNEJ, în scopul modernizării proceselor de expertiză judiciară şi a metodelor aplicate în realizarea
lor, a elaborat 6 metodici de efectuare a expertizelor cu privire la: partajarea bunurilor imobile și determinarea modului de folosință a sectoarelor de teren; repararea prejudiciului survenit în rezultatul inundațiilor; particularitățile
expertizei grafoscopice în cercetarea unui număr mare de obiecte contestate, cercetarea tehnico-criminalistică a sigiliilor; cercetarea semnăturilor în expertiza grafoscopică; efectuarea expertizei traseologice. În cadrul MAI de asemenea
a fost iniţiat procesul de elaborare a unor metodologii moderne de efectuare a diferitor tipuri de expertiză judiciară.
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în anul 2015, urmează să demareze un proiect comun cu
MJ orientat spre modernizarea în continuare a expertizei judiciare în RM. În cadrul acestui proiect se va pune accentul
pe acţiuni care urmează să consolideze mecanismul de asigurare a calităţii ca element important pentru acreditarea
internaționala a laboratoarelor de expertiza ale CNEJ. Vor fi implementate activităţi de suport şi îndrumare pentru
CNEJ în procesul de elaborare a metodologiilor de efectuare a expertizelor, investigații de laborator, personalul CNEJ
va beneficia de instruiri cu privire la aplicarea documentelor elaborate etc.
C. Elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a dosarelor în cadrul procuraturii (sistemul e-dosar)
Sistemul informațional este elaborat de PNUD în parteneriat cu PG. Sistemul conţine un modul de management
al circuitului documentelor, dosarelor, corespondenţei de intrare/ieşire pentru a facilita activităţile PG şi a procuraturilor teritoriale de urmărire a mișcării/parcursului documentelor de intrare/ieșire, dar şi interne în conformitate
cu structura de organizare, de distribuire de roluri și drepturi de acces. Sistemul informaţional este un prim pas în
Iniţierea şi dezvoltarea unei platforme electronice pentru dosarele penale în format electronic
Sistemul trebuie să ofere un tablou al fluxului/numărului de activităţi îndeplinite pe parcursul administrării unui
dosar şi care va reflecta etapele din cadrul procesului de urmărire, astfel încît să fie oferite date exacte privind persoanele implicate și va permite trasabilitatea pentru fiecare caz în parte. Sistemul conține o componentă de raportare care
furnizează cifre statistice lunare, rapoarte ad-hoc, precum și rapoarte privind activitățile de zi cu zi. In plus sistemul
mai conţine o componentă arhivă, care ține evidența cazurilor închise și/sau suspendate.
Avantajele de bază în urma implementării respectivului sistem informatic vor fi: asigurarea evidenţei unificate şi
a interacţiunii informaţionale a organelor procuraturii, instanţelor; obţinerea unui tablou informaţional complex al
rezultatelor activităţii de urmărire penală; respectarea disciplinei executorii; securizarea proceselor de prelucrare şi
păstrare a datelor colectate în cadrul urmăririi penale; perfecţionarea posibilităţilor de analiză statistică şi criminologică etc. Concomitent cu definitivarea sistemului elaborat pentru Procuratură urmează a fi achiziţionată tehnica
informaţională necesară, efectuate instruiri complexe ale utilizatorilor, precum şi creat un grup comun, format din
reprezentanţi ai organelor de drept şi altor instituţii, care va elabora măsuri pentru integrarea acestuia cu alte sisteme
informaţionale relevante şi ajustarea cadrului legislativ şi normativ în domeniu.
D. Instituirea şi pilotarea unui nou sistem unitar de indicatori de performanţă pentru instituţiile implicate
în procedurile penale
Pentru instituirea şi implementarea unui sistem unitar de indicatori de performanţă şi oferirii unei noi abordări
în evaluarea activităţii instituţiilor responsabile de domeniul urmăririi penale, bazată pe indicatori de performanţă
şi aprecierea calităţii activităţilor desfăşurate, la 12 septembrie 2014 a fost aprobat Ordinul comun privind aprobarea
Indicatorilor unici de performanţă pentru instituţiile implicate în procesul penal şi a Metodologiei de evaluare a eficienţei activităţii de urmărire penală semnat de Procurorul General, Ministrul Afacerilor Interne, Directorul Centrului
Naţional Anticorupţie şi Directorul general al Serviciului Vamal. Aplicarea noilor metode va spori eficienţa activităţii
instituţiilor care desfăşoară activitatea de urmărire penală şi va contribui la adoptarea în termene-limită a unor soluţii procesual-penale legale, prin stabilirea acţiunilor care urmează a fi apreciate, punctajului şi grilei de evaluare etc.
Practic, prin aprobarea noii metodologii, instituţiile vizate şi-au asumat angajamentul de a evalua activitatea desfăşurată nu doar conform unor indicatori cantitativi, care erau aplicaţi pînă în prezent, dar şi conform unor indicatori
calitativi, ceea ce va contribui la îmbunătăţirea disciplinei executorii şi va spori responsabilitatea tuturor instituţiilor şi
angajaţilor implicaţi în activitatea de urmărire penală. Aplicarea Indicatorilor unici de performanţă şi a prevederilor
Metodologiei de evaluare este obligatorie pentru instituţiile semnatare începînd cu 1 ianuarie 2015.
E. Elaborarea şi promovarea studiilor şi evaluărilor relevante acţiunilor Pilonului II
Pe parcursul anului 2014 au fost desfăşurate mai multe activităţi de cercetare/analiză/evaluare a domeniilor acoperite de Pilonul II. Aceste studii/cercetări vor servi ca suport pentru promovarea în continuare a iniţiativelor de reformă
relevante. Astfel, la 23 iunie 2014 CRJM a prezentat public Studiul privind optimizarea structurii procuraturii şi a
sarcinii de muncă a procurorilor din Republica Moldova57 care conţine recomandări cu privire la realocarea funcţiilor
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de procuror, optimizarea unor procuraturi şi revederea structurii interne a procuraturilor specializate. O recomandare
a studiului este ca în procesul de reformă a Procuraturii să se țină cont și de optimizarea hărţii judecătoreşti. Studiul
recomandă realocarea funcțiilor de procuror între diferite procuraturi în vederea asigurării unui volum de muncă
comparabil pentru toţi procurorii. Potrivit Studiului, este absolut necesară sporirea numărului de personal care asistă
procurorii. Aparent, sporirea numărului de personal cu 50% ar fi una rezonabilă.
Un alt document analitic prezentat public în 2014 este Studiul de compatibilitate a normelor Codului de procedură
penală cu prevederile art.5 din CEDO58. În baza concluziilor acestui Studiu s-a propus modificarea substanțială a mai
multor norme și înlăturarea deficiențelor constatate prin aplicarea prevederilor CPP în practică, care generează multiple încălcări recunoscute de Curtea Europeană în cazurile împotriva Republicii Moldova. Aceste modificări privesc în
principal următoarele aspecte: adaptarea prevederilor CPP la prevederile articolului 25 din Constituție, în special, în
ce privește respectarea termenului de 12 de luni de arest preventiv; adaptarea normelor din Cod la cerințele motivării
și justificării arestului preventiv de către procurori în demersurile sale și în hotărîrile instanțelor de judecată; includerea unor noi criterii și motive de apreciere a necesității arestării (precum pericolul public sau proporționalitatea);
clarificarea unor prevederi a instituției reținerii prin includerea mai multor situații și persoane care efectiv sunt supuse
reținerii; excluderea instituției de arestare a bănuitului; clarificarea aspectelor procedurale și a drepturilor părților la
procedura judiciară de aplicare, prelungire a arestului; clarificări cu privire la obligațiile motivării hotărîrilor judecătorilor a arestului, în special la etapa prelungirii arestului; consolidarea instituției mandatului judecătoresc; extinderea
competențelor procurorului în materia revocării arestului odată cu dispariția temeiurilor și justificării arestului, dar
și la încetarea de drept a arestului. Studiul respectiv a reprezentat un suport consistent pentru elaborarea proiectului
Legii privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală în conformitate cu standardele articolului 5
din Convenţie, proiect care a fost supus dezbaterilor publice în cadrul a două runde: la 22 mai 2014 și 29 mai 2014.
PG a elaborat şi a prezentat cîteva studii în anul 2014: privind condiţiile, regulile şi procedura de formare şi funcţionare a grupurilor interdepartamentale; privind necesitatea specializării actorilor din faza prejudiciară; privind oportunitatea distribuirii electronice a sesizărilor cu privire la săvîrşirea de infracţiuni59. Recomandările şi concluziile acestor
studii, la fel vor servi ca suport pentru promovarea de ulterioare îmbunătăţiri legislative şi instituţionale din domeniu.

RESTANŢE/SOLUŢII

Cea mai mare restanţă şi provocare pentru Pilonul II rămîne a fi reforma Procuraturii, în special fiind vorba de
adoptarea noii Legi cu privire la Procuratură, care trebuie să creeze infrastructura normativă necesară declanşării
reformelor precise şi focusate pe elemente exacte. Din această optică este importantă conjugarea eforturilor comune
ale autorităţilor publice direct responsabile de aceste procese: MJ, PG şi Parlamentul, care trebuie să accelereze promovarea şi adoptarea proiectului, luînd în considerare şi Opinia Comisiei de la Veneţia. Se va ţine cont de faptul că
realizarea acestui angajament de reformă este încurajat, dar şi atent monitorizat, de către partenerii de dezvoltare,
mass-media şi societate în ansamblu. De asemenea, trebuie luat în calcul faptul că, reforma Procuraturii este o condiţionalitate din Matricea de politici, iar lipsa progreselor în reformarea acestei importante instituţii a sectorului justiţiei,
poate repetat să genereze diminuarea tranşelor din suportul bugetar acordat de UE pentru reforma justiţiei. Astfel, în
urma Misiunii de evaluare a UE din mai-iunie 2014, Guvernul RM a fost informat de către Delegația UE că acei indicatori care au fost evaluați drept nerealizați se vor supune unei evaluări repetate în următoarea procedură de evaluare.
Prin urmare, este pusă sub risc debursarea tranșei următoare a suportului bugetar de care ar urma să beneficieze RM.
Adoptarea noii Legi cu privire la Procuratură urmează să genereze reacţii în lanţ pentru revizuirea cadrului normativ subsecvent/conex, precum şi pentru crearea şi consolidarea cadrului instituţional.
Alte restanţe care derivă din Pilonul II sînt legate de acţiuni interconectate cu reforma procuraturii, dar şi privitor
la iniţierea unor cercetări şi monitorizări legate de implicaţiile practice ale modificărilor operate în legislaţia
procesuală în anul 2012. Cauzele acestor restanţe ar fi insuficienţa capacităţilor umane şi a resurselor, ţinînd cont
de amploarea unor asemenea acţiuni. Pentru a depăşi aceste probleme, s-a decis solicitarea asistenţei partenerilor de
dezvoltare care ar putea contribui la îndeplinirea adecvată a măsurilor respective programate în SRSJ.

IV.3. Pilonul III. Accesul la justiţie şi executarea hotărîrilor judecătoreşti

Obiectivul specific al Pilonului III este „Ameliorarea cadrului instituţional şi a proceselor ce asigură accesul efectiv
la justiţie: asistenţa juridică efectivă, examinarea cauzelor şi executarea hotărîrilor judecătoreşti în termene rezonabile,
modernizarea statutului unor profesii juridice conexe sectorului justiţiei”. Acţiunile acoperite de Pilonul III al SRSJ sînt
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu_de_compatibilitate_cu_prevederile_art._5_din_CEDO-MJ-2014.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/STUDIU_Repartizarea_electronic_sesizrilor__infractiuni_1.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/STUDIU_grupe_interdepartamentale_1.pdf
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axate pe 3 direcţii strategice: 1. fortificarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat; 2.consolidarea
capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocat,
notar, mediator executor judecătoresc, expert judiciar, administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător/interpret); 3. executarea efectivă a hotărîrilor judecătoreşti.
În general, conform PAISRSJ, în Pilonul III sunt prevăzute pentru realizare în total 55 de acţiuni. În trimestrul IV
anul 2014, conform termenelor, trebuiau finalizate 51 acţiuni, dar este prevăzută perioada de începere a implementării a altor 4 acţiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen mai mare de realizare.
Figura nr. 13 Nivelul de realizare a acţiunilor planificate pentru Pilonul III
Pilon 3: Accesul la justiție și executarea hotărîrilor judecătorești
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Din cele 51 acţiuni, la data de 31 decembrie 2014 – 31 sunt realizate, 15 realizate parţial, 4 nerealizate, iar 1
acțiune a fost calificată de membrii GL pentru Pilonul III ca desuetă.
Tabel nr. 8. Nivelul de realizare a acţiunilor Pilonului III, conform Metodologiei GL
Total acţiuni planificate
pînă în 2014
51
100%

Acţiuni realizate

Acţiuni realizate parţial

Acţiuni nerealizate

Desuetă

31
61%

15
29%

4
8%

1
2%

Pentru anul 2014 cu referire la Pilonul III pot fi calificate drept realizări elaborarea şi promovarea unor proiecte
de acte legislative orientate spre: reforma modului de organizare şi funcţionare a executorilor judecătoreşti; revizuirea regulilor de organizare şi activitate a interpreţilor şi traducătorilor în procesele judiciare; reformarea instituţiei
notariatului; iniţierea unei noi legi cu privire la mediere. De asemenea, au fost înregistrate progrese în elaborarea şi
diseminarea concluziilor şi recomandărilor unor studii care au constituit şi vor constitui suport pentru ulterioarele
eforturi de reformă, detalii despre care sînt redate mai jos.

REALIZĂRI

A. Revizuirea modului de organizare şi funcţionare a executorilor judecătoreşti
În 2014 a fost promovat un proiect de lege pentru reformarea modului de organizare şi funcţionare a executorilor
judecătoreşti. Proiectul intervine în următoarele domenii: condiţiile de fond pentru statutul de executor judecătoresc
(plafonul de vîrstă de 65 ani); procedura de soluţionare a incompatibilităţilor; instituirea registrului electronic al procedurilor de executare; obligaţia respectării secretului fiscal; obligaţia de prezentare a copiei autentificate a procedurii
de executare Ministerului Justiţiei, Colegiului disciplinar sau Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti în contextul activităţilor de control şi supraveghere; componenţa Comisiei de licenţiere; mandatul de membru al Colegiului
disciplinar; procedura disciplinară (privind aprobarea deciziilor Colegiului disciplinar şi publicarea lor pe pagina web
a Ministerului Justiţiei); reglementarea de noi abateri disciplinare; suspendarea activităţii executorului judecătoresc;
consolidarea rolului şi funcţiilor Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti etc.
Privitor la anumite implicaţii practice ale Legii curente privind executorii judecătoreşti, ar putea fi reflectate unele
date cu privire la mecanismul de sancţionare a executorilor judecătoreşti, care a fost modificat în anul 2013. Astfel, pe
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parcursul anului 2014 la Colegiul disciplinar al executorilor judecătoreşti au fost înregistrate 175 de solicitări privind
tragerea la răspundere disciplinară a executorilor judecătoreşti. În această perioada, au fost examinate în total 116
cauze, dintre care 3 cauze din anul 2012, 68 cauze din anul 2013 şi 45 cauze din anul 2014, fiind aplicate executorilor
judecătoreşti următoarele sancţiuni disciplinare:
1. avertisment – 4 sancţiuni disciplinare;
2. mustrare – 1 sancţiune disciplinară;
3. amendă în mărime de 300 unități convenționale – 3 sancţiuni disciplinare;
4. suspendare a activităţii pe un termen de 6 luni – 1 sancţiune disciplinară;
5. retragere a licenţei – 1 sancţiune disciplinară.
În total au fost aplicate executorilor judecătoreşti 10 sancţiuni disciplinare, iar în 106 de cauze solicitările privind
tragerea la răspundere disciplinară au fost respinse ca neîntemeiate.
B. Revizuirea regulilor de organizare şi activitate a interpreţilor şi traducătorilor în procesele judiciare
La data de 28 mai 2014 au fost organizate dezbateri publice cu tematica „Statutul interpretului și traducătorului”.
Urmare a propunerilor parvenite în cadrul dezbaterilor publice, proiectul de lege a fost definitivat și remis Guvernului
pentru examinare la 23 iunie 2014, fiind aprobat la 28 iulie 2014. Principalele prevederi ale proiectului vizează: stabilirea cerinţelor pentru garantarea calităţii serviciilor prestate de interpreţi şi traducători; eliminarea excepţiilor pentru
traducătorii şi interpreţii funcţionari publici; reglementarea obligaţiei de confidenţialitate; reglementarea răspunderii
disciplinare a traducătorilor şi interpreţilor; modificarea condiţiilor pentru accedere în profesia de traducător şi/sau
interpret; optimizarea condiţiilor privind atestarea interpreţilor şi traducătorilor; reglementarea publicării extrasului
din Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor.
C. Continuarea reformării instituţiei notariatului
La 29 aprilie 2014 a fost desfășurată a doua rundă de dezbateri pe marginea acestui proiect de lege, unde au fost
prezentate și recomandările experților germani la versiunea actualizată a proiectului. Versiunea definitivată a proiectului de Lege cu privire la organizarea activităţii notarilor a fost transmisă Guvernului la data de 23 iunie 2014. Adoptarea proiectului va contribui în mod esenţial la fortificarea profesiei de notar. Reglementările formulate au ca scop:
determinarea statutului notarului în vederea aprecierii exprese a statutului acestuia ca liber profesionist; determinarea
statutului notarului stagiar, condiţiile de admitere în profesie; perfecţionarea instituţiilor suspendării, încetării activităţii notariale; instituirea organului profesional al notarilor, aprecierea statutului acestuia, scopurile, organizarea şi
administrarea profesiei; determinarea ordinii înfăptuirii controlului activităţii notariale; stabilirea temeiurilor şi tipurilor de răspundere a notarilor, sancţiunile şi modul de aplicare a acestora.
D. Elaborarea şi promovarea studiilor relevante Pilonului III
În anul 2014 au fost elaborate şi prezentate public 9 studii care au incidenţă asupra acţiunilor programate în Pilonul III. Este vorba de Studiile privind:
• criteriile de accedere în profesia de avocat 60;
• criteriile de accedere în profesia de expert judiciar61;
• criteriile de accedere în profesia de mediator62;
• sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională pentru profesia de expert judiciar63;
• sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională a administratorilor autorizaţi64;
• mecanismele de răspundere disciplinară pentru profesia de mediator65;
• mecanismele de răspundere disciplinară a administratorilor autorizaţi;
• standardele etice prevăzute de Codurile etică şi deontologice ale administratorilor autorizaţi66;
• reglementarea şi aplicarea mecanismelor de recunoaştere şi executare a hotărîrilor arbitrale străine în Republica
Moldova67.
Adiţional, pentru a soluţiona o serie de restanţe anterioare, în 2014, cu suportul PNUD a demarat procesul de realizare a studiilor cu privire la taxele şi costurile aplicate n mediul profesiilor juridice şi conexe.
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu_Criterii_de_Accedere_Avocat_august_2014_final_19.08.14.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/Studiu_criteriile_de_accedere.pdf
62
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/GRIBINCEA_STUDIU_MJ_criterii_accedere_profesia_de_mediator_Final.pdf
63
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/Studiu_asigurare_de_rasp_civila_a_expertilor_judiciari_
ultimul_revaz_Vlad_ultimul.pdf
64
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/studiu_raspundere_disciplinara_administrator_autorizat.pdf
65
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/studiul.pdf
66
htpp://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/STUDIU_privind_standardele_etice_a_administratorilor_
autorizati.pdf
67
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiul_III_actiunea_3.3.5.pdf
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IV. Implementarea măsurilor din planul de acţiuni potrivit pilonilor SRSJ (2014)
Recomandările şi concluziile acestor studii au fost utilizate pentru fundamentarea proiectelor de legi/acte normative în domeniu, iar o parte din ele vor servi ca suport pentru promovarea unor ulterioare îmbunătăţiri legislative şi
instituţionale din domeniu.
E. Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţă juridică garantată de stat
În 2014 MJ a promovat un proiect de lege care are drept scop crearea condiţiilor pentru activitatea eficientă a oficiilor teritoriale ale CNAJGS, drept urmare a creării premiselor pentru verificarea eficientă a veniturilor solicitanţilor de
asistenţă juridică garantată de stat, fapt care va duce necondiţionat la asigurarea accesului liber şi egal la asistenţă juridică calificată, precum și instituirea unui mecanism de recuperare a cheltuielilor pentru asistența juridică acordată în
cazurile în care persoana nu a fost îndreptățită să beneficieze de aceasta. Proiectul creează două mecanisme indispensabile pentru activitatea CNAJGS: primul se referă la verificarea veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de
stat, iar al doilea se referă la recuperarea cheltuielilor pentru asistența juridică garantată de stat de la persoanele care nu
erau în drept să beneficieze de aceasta sau situația financiară a cărora s-a îmbunătățit pe parcursul beneficierii de AJGS,
precum și de la persoanele care au beneficiat de asistență juridică calificată gratuită parțial. La data de 23 septembrie
2014, prin scrisoarea nr. 03/9280 din 23 septembrie 2014, proiectul de Lege a fost remis spre examinare Guvernului.
F. Crearea birourilor de avocaţi publici în localităţile de reşedinţă a oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de stat
CNAJGS în 2014 a obţinut finanţare din bugetul de stat pentru dotarea tehnică a avocaţilor publici şi a solicitat
menţinerea acestora inclusiv pentru 2015. Totodată au fost identificate spaţii pentru amplasarea birourilor avocaţilor
publici. Potrivit Hotărârii CNAJGS nr. 25 din 29 octombrie 2014 cu privire la deciderea repartizării a 2 unităţi de
avocat public în sistemul de AJGS, a fost suplinită lista avocaţilor publici cu încă 2 unităţi. Astfel, în 2015 vor acorda
AJGS, 16 avocaţi publici, împreună cu cei aproximativ 500 de avocaţi la cerere şi 32 de parajurişti. În limitele jurisdicţiei Oficiului Teritorial Chişinău al CNAJGS există BAA „Avocaţii Publici”, cu sediul în mun. Chişinău, str. A. Russo,
nr. 1. La moment, avocaţii publici din cadrul acestui birou (în număr de 9 avocaţi) acordă asistenţă juridică garantată
de stat numai în mun. Chişinău, în sectoarele Ciocana şi Rîşcani. În limitele jurisdicţiilor Oficiilor Teritoriale Bălţi,
Cahul, Comrat ale CNAJGS activează cîte 2 avocaţi publici.
G. Lansarea unor noi e-instrumente pentru profesiile conexe sectorului justiţiei
În anul 2014 au fost elaborate conceptele şi dezvoltate noi registre electronice/sisteme informaţionale pentru administrarea unor activităţi ale profesioniştilor din sectorul justiţiei, după cum urmează:
• Registrul Unic al Procurilor (RUP) este destinat ca platformă unică de elaborare, stocare şi verificare a procurilor autentificate notarial, inclusiv doar in format electronic. Toate procedurile urmează a fi efectuate doar prin
intermediul acestui registru, cu excluderea totală a fluxurilor funcționale pe hârtie (fluxurile opționale pot fi dublate
pe suport de hârtie – ca spre exemplu informarea la solicitare pe suport de hârtie). Beneficiarii direcţi ai sistemului
informatic destinat gestiunii procurilor (e-Procura) vor fi: cetăţenii Republicii Moldova; agenţii economici din Republica Moldova; MJ; notarii publici. Pot fi delimitate următoarele categorii de avantaje de care va beneficia MJ în
cazul elaborării şi implementării sistemului informatic e-procura: asigurarea unui control eficient asupra accesului la
procuri, inclusiv electronice (Registrul unic al procurilor); sporirea calităţii serviciilor notarilor publici; micşorarea
duratei de regăsire şi accesarea documentelor/procurilor; evidenţa activităţii şi performanţei utilizatorilor autorizaţi;
standardizarea documentelor, excluderea redundanţei, diminuarea complexităţii sistemului de documente procesate
(standardizarea şi automatizarea proceselor de generare şi arhivare a documentelor). Sistemul permite oricărui notar
accesarea din orice locație a RUP prin acces web, cu utilizarea cheii electronice, întocmirea procurii (cu utilizarea unor
șabloane sau elaborarea de la zero a documentului), semnarea procurii şi înregistrarea acesteia in RUP electronic.
Sistemul a fost dezvoltat. Urmează ca în perioada următoare acest sistem să fie testat de reprezentanţii MJ şi notari
selectaţi, pentru a verifica în ce măsură sistemul corespunde necesităților și deja să fie definitivat din punct de vedere
tehnologic și să fie elaborat cadrul normativ necesar pentru a asigura funcționalitatea acestui instrument.
• Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul Procedurilor de Executare” reprezintă o soluţie informatică
identificată de a avea beneficii şi impact imediate pentru activitatea executorilor judecătoreşti. Sistemul urmează sa
rezolve problema lipsei instrumentului electronic unic de lucru a executorilor judecătorești, care în prezent utilizează
o serie de interfețe pusa la dispoziție de diferite instituții (inclusiv CRIS “Registru”, IS “Cadastru”, IS “FiscServInform”
etc.) pe bază de interacțiune individuală şi comercială, cu scopul de a asigura accesul la informaţia solicitată şi accesibilă în format electronic in diferite baze de date. În anul 2014 sistemul a fost dezvoltat. Urmează ca MJ şi UNEJ să
piloteze proiectul și să vadă în ce măsură sistemul corespunde necesităților și deja să fie definitivat din punct de vedere
tehnologic şi să se asigure cadrul legal necesar pentru funcţionalitatea acestui Registru.
• Registrul garanţiilor. Pana in 2014 Ministerul Justiției era deţinătorul Registrului Gajului. Odată cu instituirea
Registrului Garanțiilor, prin modificările operate la Legea cu privire la gaj în anul 2014, urmează ca Registrul Gajului
39

Gradul de implementare al strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016
sa devina o parte componenta a Registrului Garanțiilor (RG). Registrul Garanțiilor (RG) este destinat ca platformă
unică de înregistrare, stocare şi verificare a oricăror drepturi de garanție a căror înregistrare este solicitata prin lege,
inclusiv doar in format electronic. Toate procedurile urmează a fi efectuate doar prin intermediul acestui registru, cu
excluderea totală a fluxurilor funcționale pe hârtie (fluxurile opționale pot fi dublate pe suport de hârtie– spre exemplu informarea la solicitare pe suport de hârtie). RG este destinat înregistrării drepturilor de gaj, fidejusiune, garanții,
sechestre pentru toți operatorii autorizați de MJ. Sistemul a fost dezvoltat. Urmează ca acest sistem să fie testat și să se
vadă în ce măsură sistemul corespunde necesităților și deja să fie definitivat din punct de vedere tehnologic. În prezent
MJ în comun cu reprezentanţii altor autorităţi lucrează la elaborarea unui Regulament privind condiţiile de utilizare a
respectivului Registru, care în primul trimestrul al anului 2015 urmează a fi promovat spre aprobare în Guvern.

RESTANŢE/SOLUŢII

Anul 2014 nu a avut un impact considerabil în ceea ce priveşte acţiunile prevăzute la Pilonul III, cu excepţia unor
evoluţii atestate în dezvoltarea unor cercetări şi studii, unele progrese în sistemul asistenţei juridice garantate de stat
şi elaborarea unor proiecte de acte legislative. Dar, aşa cum am menţionat şi în privinţa altor proiecte de legi, toate
acestea au fost aprobate de Guvern în vara-toamna anului 2014 şi remise spre examinare Parlamentului, însă aşa şi
nu au fost supuse dezbaterilor în Plen, respectiv proiectele au fost restituite Guvernului (MJ) care a iniţiat procesul
avizării repetate. Adiţional, există un şir de acţiuni scadente, dar nerealizate care se referă la mecanismele de stabilire
a tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei, sistemul de asigurare
de răspundere civilă profesională, regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale al reprezentanţilor profesiilor conexe
sistemului justiţiei şi necesitatea uniformizării acestuia, precum şi monitorizarea impactului reglementărilor actuale
în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti, inclusiv a hotărârilor CEDO.
Provocarea pentru anul 2015 este ca MJ să menţină în vizor aceste proiecte importante şi să insiste asupra promovării lor, pentru a asigura reluarea ritmului alert al reformelor din sector, inclusiv în domeniul organizării şi funcţionării profesiilor conexe sistemului justiţiei.
O altă prioritate în anul 2015 este asigurarea pilotării, testării noilor e-instrumente: Registrul e-procuri, Registrul e-proceduri de executare şi Registrul e-garanţiilor, ajustarea acestora şi punerea lor în aplicare la scară largă
pentru toţi beneficiarii şi utilizatorii finali.

IV.4 Pilonul IV. Integritatea actorilor din sectorul justiţiei

Obiectivul specific al Pilonului IV este „Promovarea şi implementarea principiului toleranţei zero pentru manifestările de corupţie în sectorul justiţiei”. Acţiunile acoperite de Pilonul IV al SRSJ sînt axate pe 3 direcţii strategice: 1. lupta
eficientă cu corupţia din sectorul justiţiei; 2. consolidarea mecanismelor de implementare a standardelor etice şi de
conduită anticorupţie la nivelul tuturor instituţiilor din sectorul justiţiei; 3. dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă
de fenomenul corupţiei prin intermediul organelor de autoadministrare din sectorul justiţiei.
În general, conform PAISRSJ, în Pilonul IV sunt prevăzute pentru realizare 56 de acţiuni. Pînă în trimestrul IV
anul 2014, conform termenelor, trebuiau realizate 55 de acţiuni.
Figura nr. 14 Nivelul de realizare a acţiunilor planificate pentru Pilonul IV
Pilon 4: Integritatea actorilor sectorului justiției
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IV. Implementarea măsurilor din planul de acţiuni potrivit pilonilor SRSJ (2014)
Din cele 55 acţiuni, la data de 31 decembrie 2014 – 29 sunt realizate, 19 realizate parţial, iar 5 nerealizate. 2 acţiuni
au fost calificate de GL pentru Pilonul IV ca fiind desuete/irelevante.
Tabel nr. 9. Nivelul de realizare a acţiunilor Pilonului IV, conform Metodologiei GL
Total acţiuni planificate pînă în 2014

Acţiuni realizate

Acţiuni realizate parţial

Acţiuni nerealizate

Acţiuni
irelevante/desuete

55
100%

29
53%

19
34%

5
9%

2
4%

Acţiunile planificate pentru realizare în cadrul Pilonului IV în anul 2014 nu au fost realizate de o manieră adecvată,
fiind atestate mai multe restanţe. Totuşi, cu referire la acţiunile de asigurare a integrităţii actorilor sectorului justiţiei
am putea identifica unele progrese a acţiunilor întreprinse anterior. Este vorba de acţiunile care au vizat adoptarea şi
punerea în aplicare plenară a unor norme noi privitor la: salarizarea judecătorilor; noile instrumente de prevenire şi
combatere a corupţiei ce ţin de testarea integrităţii profesionale şi infracţiunea de îmbogăţire ilicită.

REALIZĂRI

A. Implementarea practică a noilor reguli de salarizare majorată a judecătorilor
Din 1 ianuarie 2014 judecătorii din Republica Moldova beneficiază de salarii majorate. Măsura respectivă a fost
promovată, inclusiv, ca un instrument de prevenire și combatere a corupției. Astfel, în decembrie 2014, Parlamentul a
adoptat Legea privind salarizarea judecătorilor68, în temeiul căreia de la 1 ianuarie 2014 salariile judecătorilor vor creşte
gradual pînă în 2016. În urma modificărilor legislative care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014, salariile judecătorilor
din cadrul judecătoriilor variază între 3 și 3.5 salarii medii pe economie stabilite de Guvern, a judecătorilor Curților de
Apel – între 4 și 4.3 salarii medii pe economie, ale judecătorilor CSJ – între 4.8 și 5 salarii medii pe economie, al președintelui CSM - 5 salarii medii pe economie. Parlamentul a stabilit mărirea graduală a salariilor, acestea fiind achitate
în proporție de 80% între 1 ianuarie 2014 și 1 aprilie 2015, de 90% între 1 aprilie 2015 și 1 aprilie 2016, urmând să fie
achitate în cuantum deplin după această ultimă dată. Aplicarea procesului de majorare graduală a salariului judecătorilor este de natură să excludă una din potenţialele premise pentru perpetuarea corupţiei în sistemul judecătoresc, dar
şi să contribuie la atragerea în corpul judiciar a persoanelor profesioniste de înaltă probitate morală. Pentru moment
nu poate fi calculat potenţialul impact care l-a avut această majorare de salarii a judecătorilor, ţinînd cont de termenul
prea mic pentru o asemenea evaluare: doar 1 an de zile de cînd se implementează efectiv. Pe termen lung, totuşi, va fi
necesară o evaluare a impactului pe care l-a generat această majorare de salarii, or, evaluările din domeniu atestă că mărimea mitei în sistemul judiciar a crescut, comparate fiind datele a două sondaje realizate în 2012 şi, respectiv, în 201469.
O altă problema legată de noua politică salarială pentru judecători, este faptul că aceasta nu a fost corelată cu întreg
sistemul de garanţii sociale oferit judecătorilor şi a fost promovată separat, deşi MJ a propus promovarea modificărilor
respective în pachet. În Studiul CRJM „Succesele şi insuccesele în reforma justiţiei din Republica Moldova: 2012 – iulie
2014” se arată „odată cu mărirea substanțială a salariilor judecătorilor, nu-și mai găsesc justificare nici cumularea de
către judecători a salariului și a pensiei, nici ajustarea pensiilor potrivit măririi salariului judecătorilor în funcție, nici
achitarea unei indemnizații unice de concediere în favoarea judecătorilor. În condițiile în care țara trece printr-o profundă criză economică și sistemul național de pensii trece printr-o reformă generală de uniformizare, judecătorii nu pot să
rămână imuni față de această reformă”.
B. Aplicarea noilor prevederi privind testarea integrităţii profesionale, confiscarea extinsă şi îmbogăţirea ilicită
În februarie 2014 au fost publicate două legi importante adoptate de Parlament la finele lunii decembrie 2013: Legea
privind testarea integrităţii profesionale70 şi Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative71, prin care
au fost introduse: o nouă măsură de siguranţă confiscarea extinsă şi o nouă infracţiune „Îmbogăţirea ilicită”, obligaţia
judecătorilor de a declara influenţele nepotrivite, majorarea de trei ori a sancţiunilor pentru infracţiunile de corupţie
68
Legea nr. 328 din 23 decembrie 2013, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 14-16 din 21 ianuarie 2014; http://lex.justice.md/
index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351189
69
A se vedea în acest sens Studiul Transparency International Moldova „Corupţia în Republica Moldova: Percepţiile şi experienţele proprii
ale oamenilor de afaceri şi gospodăriilor casnice”, publicat la 17 decembrie 2014. http://www.transparency.md/files/docs/Sondaj_2014%20_
ROM.pdf
70
Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 35-41, art. 73 http://lex.justice.md/index.
php?action=view&view=doc&lang=1&id=351535
71
Legea nr. 326 din 23 decembrie 2013, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 47-48, art. 92 http://lex.justice.md/index.
php?action=view&view=doc&lang=1&id=351753
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etc. Punerea în aplicare practică a acestor noi legi urma să înceapă în anul 2014, odată cu publicarea lor, iar aplicarea
testelor de integritate s-a pus în aplicare la 6 luni de la publicarea legii – din 14 august 2014. Evident, că aceste legi nu
puteau genera un efect imediat, însă la data scrierii acestui Raport deja suntem în măsură să atestăm unele evoluţii.
Astfel, potrivit unor date preliminare relatate de CNA, în cuprinsul primului Raport adresat Parlamentului privind
aplicarea Legii testării integrităţii se menţionează “s-a constatat un impact pozitiv al implementării Legii 325/2013
asupra nivelului de toleranță a corupției manifestate de agenții publici. Este notabilă ascensiunea efectului preventiv și
educativ al legii, sporind esenţial numărul cazurilor în care agenţii publici refuză şi totodată declară tentativele de a fi
implicaţi în acte de corupţie, acte conexe corupţiei sau fapte de comportament corupţional.
Pentru a sesiza diferența care s-a produs după implementarea Legii 325/2013, în continuare sînt prezentate datele
cu privire la numărul denunțurilor despre actele de corupere activă și de influențe necorespunzătoare depuse la CNA în
perioada 2012-2015:
Tabel nr. 10. Evoluţia numărului denunţurilor pînă şi după adoptarea Legii testării integrităţii profesionale
Anul

2012

2013

Total denunțuri
Medie lunară denunțuri

972
0,7

773
0,6

2014
pînă la 14.08
18
3

după 14.08
158
35

2015
pînă la 14.02
63
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Avînd în vedere că noțiunea de influențe necorespunzătoare a fost introdusă odată cu intrarea în vigoare a Legii
325/2013, trebuie să facem precizarea că ponderea denunțurilor despre influențe necorespunzătoare din totalul denunțurilor pentru anii 2014 și 2015 constituie 7-8%. Cu toate acestea, ele oricum au fost incluse, deoarece influențele necorespunzătoare sunt precursori ai apariției actelor de corupție (dacă nu sunt tratate), iar la CNA se denunță doare acele
influențe care nu pot fi soluționate la nivelul instituției și creează un pericol real pentru apariția unui act de corupție. […].
Analizînd subiecții care au depus denunțuri în anul 2014, atunci constatăm că cele mai multe denunțuri înregistrate la
CNA au fost depuse de către angajații următoarelor entități publice:
- Serviciul Vamal – 59;
- Ministerul Afacerilor Interne – 41;
- oficiile de stare civilă ale Ministerului Justiției – 19;
- CNA – 17;
- instituțiile medico-sanitare – 6;
- instanțelor judecătorești – 672;
- primarii – 5.
- alte entități – 23.73
Adițional, în proiectul de raport citat al CNA se menţionează că “Implementarea Legii 325/2013 și mediatizarea
primelor ei rezultate a atras atenția agențiilor anticorupție din regiune, care și-au demonstrat disponibilitatea de a prelua
practica RM. Este vorba despre Ucraina, Serbia, Lituania. Mai mult ca atît, Consiliul Europei și Inițiativa Regională Anticorupție din cadrul Pactului de Stabilitate din Sud-Estul Europei au manifestat interes în a organiza activități în cadrul
cărora exemplul RM în aplicarea testelor de integritate să fie studiat, comparat cu alte modele și oferit ca sursă de bune
practici în implementarea instrumentului juridic de testare a integrității profesionale în rîndul angajaților publici”.
Privitor la noua infracţiune de “îmbogăţire ilicită”, în cadrul unor intervenţii publice, Procurorul anticorupţie a
menţionat că “pe parcursul unui an de când prevederea „îmbogăţirea ilicită” este în vigoare, Procuratura Anticorupţie a
pornit trei dosare penale în baza acestui articol”.
În perioada 26-27 martie 2014 s-a desfăşurat o misiune de evaluare pentru implementarea Iniţiativei StAR (reprezintă un parteneriat comun al Băncii Mondiale şi Biroului Națiunilor Unite împotriva Drogurilor si Criminalității – UNODC), având ca prioritate domeniul de recuperare a bunurilor ilicite în Republica Moldova. Reprezentanții
Programului StAR au efectuat vizite la CNA, PG, CSM si MJ. În cadrul acestor întrevederi au fost discutate modul de
implementarea acestui program şi asigurarea sprijinului solicitat de către instituţii. MJ în colaborare cu Banca Mondială şi Iniţiativa StAR, care reprezintă un parteneriat comun al Băncii Mondiale şi Biroului Națiunilor Unite împotriva
Drogurilor si Criminalității – UNODC a organizat în perioada de 16-17 octombrie 2014 un training în domeniul
confiscării şi recuperării profiturilor infracționale74. Training-ul a derulat timp de doua zile cu tematica „Modul şi
72
5 din 6 denunțători din cadrul instanțelor de judecată au fost judecători. Instanțele de la care s-au depus denunțuri au fost: Curtea
Supremă de Justiție (angajat al cancelariei), judecătoriile din Leova, Strășeni, Anenii-Noi, Cahul, Rezina. De menționat, că în anul 2015 încă doi
judecători (sect. Botanica și Rezina) au denunțat deja acte de corupție.
73
Extras din proiectul Raportului CNA privind aplicarea Legii 325/2013 care urmează a fi prezentat Parlamentului în martie 2015.
74
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2288
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IV. Implementarea măsurilor din planul de acţiuni potrivit pilonilor SRSJ (2014)
buna aplicare a legislaţiei în vederea îmbogăţirii ilicite şi recuperarea profiturilor infracționale”, având ca participanţi
procurori, judecători, reprezentanți ai CNA, CNI, INJ. În calitate de formatori au participa experţi internaţionali, contractaţi de către Banca Mondială şi Iniţiativa StAR.
C. Fortificarea instituţiei avertizorilor de integritate
În septembrie 2013 Guvernul a aprobat Regulamentul-cadru privind avertizorii de integritate, care urma să servească
ca suport pentru aprobarea regulamentelor interne ale tuturor autorităţilor publice privind avertizorii de integritate. Astfel, CNA şi MAI au creat mecanisme interne prin care avertizorii de integritate pot semnala ilegalităţile. A fost aprobat
Ordinul MAI nr. 350 din 12.11.2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind avertizorii de integritate din cadrul
MAI”; în cadrul organelor procuraturii: Ordinul nr. 17/28 din 06.03.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
avertizorii de integritate. La şedinţa CSM din 05.08.2014 a fost creată Comisia pentru avertizorii de integritate în cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii (conform anexei la Regulamentul – cadru privind avertizorii de integritate.)75
D. Dezvoltarea unor ample cursuri de instruire a actorilor sectorului justiţiei privind instrumentele de prevenire şi combatere a corupţiei
Pe parcursul anului 2014 au fost desfășurate 16 activități de instruire privind noile instrumente de prevenire a corupției, uniformizarea practicii judiciare privind infracţiunile de corupţie, comportamentul anticorupție al reprezentanților sectorului justiției, etica profesională a acestora,a asigurarea securităţii interne, precum și metode și tehnici
de investigare a corupţiei. În total au fost instruite 440 persoane (judecători, procurori, polițiști, ofițeri anticorupție,
consilieri de probaţiune, asistenţi judiciari). Este important a menționa că și Academia de Poliție a inițiat instruiri în
acest domeniu, astfel fiind înregistrat un număr mai mare de persoane instruite. În anul 2014, au fost desfăşurate 7
seminare, la care au fost instruite 227 persoane.
E. Demararea procesului de unificare şi diseminare a informaţiilor privind standardele etice pentru exponenţii sectorului justiţiei
În toamna anului 2014, MJ, cu suportul Fundației Germane Konrad Adenauer, în cadrul Programului statul de drept
în Europa de Sud-Est a lansat prima rundă de dezbateri publice cu privire la aplicarea normelor de etică profesională în
activitatea judecătorilor, procurorilor, avocaților, mediatorilor, executorilor judecătorești și notarilor. La dezbateri au participat reprezentanți din cadrul tuturor profesiilor juridice, experți naționali și internaționali, reprezentanți ai societății
civile. În cadrul discuțiilor au fost prezentate și analizate standardele europene în domeniul eticii profesionale și modul în
care acestea sunt aplicate în statele din Parteneriatul Estic. Alte subiecte abordate în cadrul discuțiilor s-au referit la promovarea eticii profesionale și sensibilizarea opiniei publice în acest sens, organele responsabile de aplicarea normelor de etică,
practicile internaționale. Pe parcursul evenimentului au fost distribuite şi pliantele informative privind etica judecătorilor,
procurorilor, avocaților, mediatorilor, notarilor și executorilor judecătorești. Un pliant este destinat reprezentanților profesiilor și a fost diseminat instituțiilor și asociațiilor profesionale respective. Al doilea pliant este destinat cetățenilor și va
fi diseminat în instituțiile publice – instanțe, procuraturi, inspectorate de poliție, oficii teritoriale de AGJS și în primării,
pentru a spori gradul de informare a justițiabililor despre regulile de conduită a profesiilor din sectorul justiției.
F. Crearea unor platforme publice de informare şi mediatizare a hotărîrilor judecătoreşti privind condamnarea reprezentanţilor sectorului justiţiei pentru acte de corupţie
Aşa cum am menţionat cu referire la realizările pentru Pilonul I „Sistemul judecătoresc” în prezent toate hotărîrile
judecătoreşti sunt publicate şi pot fi accesate pe portalul web unic al instanţelor judecătoreşti: http://instante.justice.
md/. În anul 2014 pe site-ul CSM, a fost creată o rubrică aparte, în care sunt publicate hotărîrile de condamnare a
judecătorilor pentru acte de corupție. Acest fapt implică simplificarea procedurii de căutare a hotărîrilor pronunțate
de către instanțele judecătorești pe cazurile de corupție. De asemenea sentinţele de condamnare pe cauze de corupţie,
inclusiv a reprezentanţilor întregului sector al justiţiei, pot fi accesate şi pe pagina web a CNA76.
G. Iniţierea activităţilor de consolidare a capacităţilor instituţionale ale CNI şi introducerii unor noi concepte şi instrumente de prevenire şi combatere a corupţiei
Prin Ordinul MJ nr. 387 din 16 septembrie 2014 a fost constituit un GL interinstituţional care urma să revizuiască
actualul cadru legislativ în domeniul funcţionării CNI, să identifice problemele-cheie şi disfuncţionalităţile în activitatea acesteia, să intervină cu soluţii pentru consolidarea capacităţilor CNI în vederea sporirii credibilităţii prin fortificarea mecanismului de verificare a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate, declaraţiilor de interese personale,
controlul respectării prevederilor legale privind conflictul de interese şi regimul de incompatibilităţi impus persoaA se vedea Regulamentul privind avertizorii de integritate în cadrul CSM şi instanţelor judecătoreşti, aprobat prin hotărîrea CSM
nr. 663/21 din 5 august 2014; http://csm.md/files/Hotaririle/2014/21/663-21.pdf şi hotărîrea CSM nr. 664/21 din 5 august 2014 cu privire la
constituirea Comisiei pentru avertizorii de integritate în cadrul CSM, http://csm.md/files/Hotaririle/2014/21/664-21.pdf
76
http://cna.md/ro/sentinte
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Gradul de implementare al strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016
nelor care exercită o funcţie de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi persoanelor
cu funcţii de conducere, precum şi prin asigurarea independenţei instituţionale şi operaţionale ale acestei autorităţi.
Urmare a activităţii intense a GL menţionat au fost generate 3 proiecte de legi noi:
• cu privire la Centrul Naţional de Integritate;
• privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese şi cadourilor;
• pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevede, inclusiv, instituirea noului instrument de
confiscare civilă a averilor nejustificate.
În activitatea sa GL a beneficiat de suportul oferit de ABA ROLI, Ambasada SUA în Moldova și Proiectul PNUD
„Consolidarea capacităților instituționale a Comisiei Naționale de Integritate”. Proiectele de legi menționate supra, au
fost supuse dezbaterilor publice, organizate la data de 16 decembrie 2014, de Centrului Român de Politici Europene–Moldova, în cadrul Proiectului PNUD „Consolidarea capacităților Comisiei Naţionale de Integritate”, finanțat de
Ministerul Afacerilor Externe a României, precum şi cu suportul ABA ROLI din Moldova. La eveniment au participat
experţi străini, reprezentanții instituțiilor interesate, donatorilor și societății civile. La începutul anului 2015 proiectele
legilor au fost transmise spre avizare tuturor instituţiilor interesate, inclusiv pentru expertiza CoE, Iniţiativei StAR
(Banca Mondiala), iar după recepţionarea tuturor obiecţiilor/recomandărilor/comentariilor la proiectele de lege vor
fi organizate dezbateri publice. Ulterior, acest nou pachet anticorupţie va fi prezentat Guvernului şi, respectiv, Parlamentului pentru examinare şi adoptare. Acest nou pachet anticorupţie va veni cu noi soluţii, menite să fortifice lupta
anticorupţie şi să asigure lipsirea persoanelor culpabile de averile nejustificate.

RESTANŢE/SOLUŢII

Chiar dacă nu poate fi calificată drept restanţă majoră, totuşi provocarea cea mare pentru activităţile din cadrul Pilonului IV o reprezintă aplicarea efectivă în practică a noilor instrumente anticorupţie: testarea integrităţii, confiscarea extinsă şi infracţiunea de „îmbogăţire ilicită”. O problemă care pare să „tempereze” iniţiativa organelor de drept
în aplicarea noilor instrumente sînt două sesizări aflate pe rolul Curţii Constituţionale77, care au fost depuse de către un
grup de deputaţi şi, respectiv, de către un avocat parlamentar. Prin aceste sesizări se contestă constituţionalitatea tuturor
celor trei instrumente anticorupţie invocate mai sus, fiind pretinsă încălcarea a mai multor articole din Legea Supremă.
Din această perspectivă este important de a cunoaşte care va fi verdictul Curţii Constituţionale la acest subiect, or, în
dependenţă de calificarea oferită de Înalta Curte vor fi clare parcursul, relevanţa şi potenţialele carenţe ale acestor noi
instrumente care, în caz de necesitate, vor trebui să fie remediate cît mai rapid şi să fie puse în aplicare efectivă.
În „Notele informative din partea partenerilor de dezvoltare Moldovei”, amintite mai sus, se menţionează că „Odată
cu adoptarea Strategiei de Reformă a Justiţiei pentru anii 2011-2016, combaterea corupţiei din sectorul justiţiei a devenit
o prioritate. La finele anului 2013, Parlamentul a adoptat un pachet legislativ privind prevenirea corupţiei în sistemul
judiciar (Legea nr.325 din 23 decembrie 2014; legea nr. 326 din 23 decembrie 2014; legea nr.235 din 23 decembrie 2014;
legea nr.178 din 25 iulie 2014) şi începând cu luna august 2014 a început testarea integrităţii profesionale. Cu toate acestea, rezultatele acestor inovaţii nu sunt încă vizibile. Guvernul trebuie să-şi intensifice eforturile pentru a asigura
implementarea de succes a legilor sus menţionate”.
Aşa fiind, este clar că politicile anticorupţie, în special în partea ce ţine de asigurarea integrităţii actorilor din sectorul justiţiei, sînt şi vor fi atent supravegheate de către partenerii de dezvoltare şi societate în ansamblu, care au mari
expectanţe în ceea ce ţine de aplicarea acestor noi măsuri anticorupţie. Este important ca pe parcursul anului 2015
aceste prevederi legale să fie aplicate, dar în acelaşi timp, să fie supuse unei monitorizări atente şi să se intervină, în caz
de necesitate, cu soluţii pentru aplicarea lor adecvată. Suplimentar, menţionăm că aplicarea pachetului anticorupţie
reprezintă o condiţionalitate a Matricei de politici, în special accentul este pus pe aplicarea testelor de integritate în
privinţa judecătorilor şi procurorilor.
Adiţional este important ca în perioada imediat următoare să fie depusă toată diligenţa şi insistenţa necesară pentru promovarea şi adoptarea proiectelor ce ţin de consolidarea CNI şi a instrumentelor cu care aceasta operează.
O altă provocare pentru perioada imediat următoare este modificarea şi uniformizarea Codurilor de etică ale
actorilor din sectorul justiţiei, o activitate care reprezintă o condiţionalitate prevăzută de Matricea de politici. Prin
urmare, în anul 2015 este imperios ca toţi actorii din sector sa adopte/adapteze codurile de etică, or, în caz contrar,
următoarea tranşă din suportul bugetar al UE pentru reforma justiţiei, ar putea fi diminuată.

IV.5 Pilonul V. Rolul justiţiei în dezvoltarea economică

Obiectivul specific al Pilonului V este „Implementarea unor măsuri prin intermediul cărora sectorul justiţiei ar contribui la crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a economiei”. Acţiunile acoperite de Pilonul V al SRSJ sînt axa77
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IV. Implementarea măsurilor din planul de acţiuni potrivit pilonilor SRSJ (2014)
te pe 3 direcţii strategice: 1. consolidarea sistemului de soluționare alternativă a disputelor; 2. îmbunătățirea procedurii
de insolvabilitate; 3. modernizarea sistemului de evidență și acces la informația privind agenții economici.
Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei în Pilonul V sunt prevăzute pentru realizare în total
28 de acțiuni.
Figura nr. 15. Nivelul de realizare a acţiunilor planificate pentru Pilonul V
Pilon 5: Rolul justiției în dezvoltarea economică
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Pînă în trimestrul IV anul 2014, conform termenelor, trebuiau realizate 28 acțiuni. Din cele 28 acțiuni, la data de
31 decembrie 2014 – 21 sunt realizate, 3 realizate parțial, 3 nerealizate, iar 1 acțiune a fost calificată de membrii GL
pentru Pilonul V ca desuetă.
Tabel nr. 11. Nivelul de realizare a acţiunilor Pilonului V, conform Metodologiei GL
Total acţiuni planificate
pînă în 2014
28
100%

Acțiuni realizate

Acțiuni realizate parțial

Acțiuni nerealizate

Acțiuni desuete

21
75%

3
11%

3
11%

1
3%

Privitor la acţiunile programate în cadrul Pilonului V am putea atesta unele evoluţii legate de promovarea campaniilor în susţinerea medierii, reforma instituţiei administratorilor autorizaţi, elaborarea şi testarea unor noi instrumente electronice.

REALIZĂRI

A. Lansarea unor campanii de informare privind beneficiile utilizării mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor
Proiectul Legii cu privire la mediere a fost elaborat în scopul promovării unui nou concept al medierii, îmbunătățit și
fortificat. Proiectul legii stabilește statutul mediatorului, modul de organizare şi de reglementare a activităţii de mediere,
principiile desfăşurării procesului de mediere şi efectele medierii. Proiectul a fost aprobat de Guvern în anul 2014, dar
aşa şi nu a fost dezbătut în Parlament, respectiv, la moment este transmis spre avizare repetată instituţiilor interesate.
Au fost desfășurate campanii de informare a publicului şi a actorilor din sectorul justiţiei privind beneficiile utilizării mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor prin intermediul mass-media şi pe Internet: medierea
fiind promovată și mediatizată pe parcursul anului 2014 prin intermediul emisiunilor televizate, în presă și pe site-ul
Consiliului de Mediere78 şi blogul Centrului “Promediere”. În noiembrie 2014 a fost aprobată Strategia de promovare
a medierii care conține un plan concret de acțiuni și instrumente vizuale și de altă natură pentru popularizarea serviciului printre justițiabili. Potrivit Strategiei de promovare a medierii a fost preconizat ca în primul trimestru al anului
2015, să fie semnat un Memorandum de parteneriat între MJ, CM, CSM, PG şi Centrul pentru soluţionarea Efectivă a
disputelor pentru popularizarea medierii în instanțele judecătoreşti și procuraturi.
În 2013 a fost lansat un proiect pilot cu privire la promovarea aplicării medierii în litigiile comerciale în parteneriat dintre Ministerul Justiției, Consiliului de Mediere, ACI Partners, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dez78

http://mediere.gov.md/ro/advanced-page-type/materiale-informative
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Gradul de implementare al strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016
voltare (BERD), Centrul pentru Soluționarea Eficientă a Disputelor, Londra (CEDR) „Medierea litigiilor comerciale
în instanţele de judecată din Republica Moldova”, implementat în două instanțe judecătorești (Judecătoria Bălți și
Judecătoria Botanica, Chișinău). Proiectul a avut la prima etapă drept scop instruirea a 25 de persoane în materie de
mediere comercială, iar la etapa a doua implicarea acestora în aplicarea medierii în cauzele comerciale în 2 instanțe
pilot selectate de către Consiliul Superior al Magistraturii. Proiectul are o durată de 6 luni și va continua și în 2015.
Ministerul Justiţiei în colaborare cu Centrul pentru Soluţionarea Eficientă a Disputelor în parteneriat cu BERD (
proiect care oferă suport în implementarea SRSJ) a organizat în perioada de 3-5 noiembrie 2014 un training privitor
la formarea formatorilor în domeniul medierii. Cursul de instruire a inclus îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor
profesionale în domeniul medierii, metode şi abordări privind desfăşurarea activităţii de formare.
La 18 noiembrie 2014 în colaborare cu Centrul pentru Soluţionarea Eficientă a Disputelor (Marea Britanie) şi în
parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a fost organizat Primul Forum Naţional în Domeniul Medierii în Republica Moldova. Evenimentul a marcat lansarea primei ediții a forumului în vederea promovării şi
dezvoltării instituţiei medierii în calitate de mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor. Centrul de Promovare a Medierii
“Promediere” la iniţiativa preşedintelui Consiliului de mediere gestionează buletinul electronic “Medierea în Moldova”,
distribuită electronic; a fost realizat un spot video şi un spot publicitar privind avantajele medierii, care au fost plasate pe
site-ul Consiliului de Mediere, si pe pagina Facebook a Consiliului. În virtutea competențelor sale, INJ a desfăşurat cursuri
de instruire în domeniul medierii (arbitrajului) a judecătorilor, procurorilor, avocaţilor publici, mediatorilor, arbitrilor.
B. Iniţierea reformei instituţiei administratorilor autorizaţi
La 18 iulie 2014, Parlamentul a adoptat Legea cu privire la administratorii autorizați, nr. 16179, care constituie cadrul
juridic general pentru autorizarea, suspendarea şi încetarea activităţii profesionale a administratorilor desemnaţi potrivit legii să exercite atribuţii în procesele de insolvabilitate sau de dizolvare a persoanelor juridice de drept privat ori
a întreprinzătorilor individuali. Legea se referă la condiţiile de accedere în profesie, controlul şi supravegherea practicienilor, forma de organizare a activităţii acestora – norme materiale care ţin de standardele profesionale pe care trebuie
să le întrunească administratorii. A fost elaborat Regulamentul Comisiei de autorizare şi disciplină, iar cu privire la
celelalte comisii, acestea vor putea fi create şi reglementată activitatea lor doar după crearea Uniunii administratorilor
autorizaţi (Comisia pentru deontologie şi formare profesională şi Comisia de cenzori). Primul Congres al Uniunii
administratorilor autorizaţi a avut loc la 17 februarie 2015, în cadrul căruia au fost aleşi: membrii Consiliului Uniunii;
Preşedintele Uniunii; vice-preşedintele Uniunii, membrii Comisiei pentru deontologie şi formare profesională; membrii Comisiei de cenzori şi au fost desemnaţi membrii Comisiei de atestare şi disciplină, precum şi supleanţii acestora.
C. Modernizarea şi unificarea sistemului de evidenţă electronică a agenţilor economici şi a organizaţiilor
necomerciale
În anul 2014 au demarat activităţile de elaborare a conceptului Registrului unic al agenților economici și a organizațiilor necomerciale (RUAEON) în calitate de platformă unică pentru înregistrarea tuturor entităților cu statut de
persoană juridică, dar și a celor cu statut de persoană fizică în calitate de agenți economici de toate tipurile (societăți
comerciale, organizații necomerciale, instituții, birouri ale profesiilor juridice etc.), cu respectarea unei proceduri
uniforme de înregistrare, modificare, evidență, comunicare și distribuire a datelor. Scopul Registrului constă în unificarea, simplificarea și reducerea costurilor în procedura de înregistrare a diferitor forme de organizare. Începînd cu
anul 2015 Camera Înregistrării de Stat va pilota proiectul, în vederea stabilirii în ce măsură sistemul corespunde necesităților, urmînd ca acesta să fie deja definitivat din punct de vedere tehnic şi conceptual. Potrivit PAISRSJ, registrul
trebuie să fie pe deplin funcțional până la sfârșitul anului 2016.

RESTANŢE/SOLUŢII

Privitor la realizarea activităţilor programate în Pilonul V pentru anul 2014, nu pot fi atestate restanţe majore. Totuşi, pentru a propulsa instituţia medierii este regretabilă trenarea adoptării noii Legi cu privire la mediere, respectiv
nu este posibilă dezvoltarea unor activităţi mult mai concentrate şi mai largi pentru promovarea şi aplicarea acestei
instituţii, în lipsa unei infrastructuri normative adecvate. Este important ca MJ să menţină acest proiect în lista priorităţilor de reformă, insistînd asupra adoptării Legii în anul 2015.

IV.6 Pilonul VI. Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei

Obiectivul specific al Pilonului II este „Asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile şi politicile
juridice”. Acţiunile acoperite de Pilonul VI al SRSJ sînt axate pe cinci direcţii strategice: 1. consolidarea rolului Curţii
79
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IV. Implementarea măsurilor din planul de acţiuni potrivit pilonilor SRSJ (2014)
Constituţionale; 2. consolidarea capacităţilor Centrului pentru Drepturile Omului şi ale instituţiei avocatului parlamentar; 3. consolidarea sistemului de justiţie pentru copii; 4. Respectarea drepturilor persoanelor private de libertate;
eradicarea torturii şi a relelor tratamente; 5. Consolidarea sistemului de probaţiune şi a sistemului penitenciar.
Conform PAISRSJ în Pilonul VI sunt prevăzute pentru realizare 100 acțiuni. Pînă în anul 2014, trimestrul IV, trebuiau implementate 91 de acțiuni.
Figura nr. 16 Nivelul de realizare a acţiunilor planificate pentru Pilonul VI
Pilon 6: Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției
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Pentru aceste 91 de acțiuni este prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul de realizare. Astfel, dintre
acțiunile planificate pentru realizare pînă la data de 31 decembrie 2014 – 76 acțiuni sunt realizate, 13 realizate parțial, iar 2 acțiuni - nerealizate.
Tabel nr. 12. Nivelul de realizare a acţiunilor Pilonului VI, conform Metodologiei GL
Total acţiuni planificate
pînă în 2014
91
100%

Acțiuni realizate

Acțiuni realizate parțial

76
84%

13
14%

Acțiuni nerealizate
2
2%

Acțiuni desuete
0
0%

Analizind dinamica acţiunilor programate în cadrul Pilonului VI am putea constata un bun progres al acestora,
pentru anul 2014 aceste acţiuni fiind realizate în proporţie de 84%. Printre cele mai relevante realizări am putea
menţiona, adoptarea în aprilie 2014 a Legii cu privire la Avocatul Poporului; crearea cadrului legislativ şi instituţional
pentru asigurarea protecţiei minorilor victime sau martori în procesele penale; accesarea unui credit de la Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru construcţia unui nou penitenciar şi crearea Unităţii de Implementare pentru
implementarea Acordului de finanţare etc.

REALIZĂRI:

A. Dezvoltarea şi asigurarea mecanismelor de protecţie a participanţilor minori în procesele judiciare
Începînd cu anul 2011, MJ a iniţiat mai multe modificări la Codul de procedură penală în partea ce vizează procedura audierii copiilor-victime și martori ai infracțiunilor şi înlăturarea răspunderii penale a minorului în cazul împăcării părților. De asemenea, s-a intervenit cu modificări la Codul de executare al Republicii Moldova, prin care au fost
inserate garanții suplimentare privind accesul la serviciile medicale, a fost diversificată gama sancțiunilor disciplinare
și de asemenea a fost redusă durata izolării disciplinare pentru minori, la trei zile, fiind introduse și condiții speciale de
aplicare a acestei sancțiuni. De asemenea, au fost adoptate normele legale (modificări la Legea privind asistenţa juridică
garantată de stat) prin care au fost instituite mecanisme de reabilitare a victimelor-minori ai infracţiunilor, prin acordarea asistenței informative, psihologice, juridice, precum şi dreptul de compensare materială a prejudiciului cauzat.
Au avut loc transformări legislative şi instituţionale importante orientate spre consolidarea justiţiei prietenoase
minorilor. La 18 iunie 2014, Parlamentul RM a adoptat un set de modificări la Codul de procedură penală80. În temeiul
noului art. 1101 a fost creată infrastructura normativă necesară pentru instituirea camerelor de audiere a minorilor. În
temeiul aceleiaşi Legi 163/2014 a fost instituită funcţia de intervievator - persoană invitată într-un proces penal de către
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Legea nr. 163 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală http://lex.justice.md/md/354426/
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organul competent pentru a intermedia audierea minorului victimă/martor al infracţiunii. În prezent, GL interdisciplinar pentru justiţia juvenilă constituit sub auspiciul MJ a elaborat un proiect de act normativ care determină criteriile
de selectare a candidaţilor pentru obţinerea statutului de intervievator. La fel, GL a elaborat şi criteriile de selectare a
candidaţilor pentru participarea la cursurile de instruire în calitate de intervievator, urmînd totodată să elaboreze un
proiect de program comprehensiv de instruire a intervievatorilor.
Actualmente, graţie modificărilor legislative operate în Codul de procedură penală a devenit posibilă deschiderea
unor camere de audiere prietenoase copiilor. Pînă la momentul scrierii acestui Raport au fost deschise 7 camere de audiere a minorilor în sediile procuraturilor (Călăraşi – 2013, Anenii Noi, Leova, Ocniţa, Orhei, Soroca – 14.02.2014
şi la Cahul – 20.06.2014). De asemenea în perioada 2013-2014 au fost dotate 30 de camere de audiere a minorilor
în instanţele de judecată şi 7 camere de audiere în sectoarele de poliţie.
Cu suportul NORLAM, în toamna anului 2014, a fost inițiată deschiderea Centrului de asistență pentru minori
Chișinău (activitate coordonată cu Procuratura Generală), în cadrul căruia vor fi prestate servicii de asistență socială,
psihologică pentru minorii victime/martori ai infracțiunilor, dar și pentru minorii care au săvârșit infracțiuni.
Guvernul României a oferit asistență de 120,744 dolari SUA în cadrul proiectului „Consolidarea formării profesionale a deţinuţilor minori pentru re-socializare şi angajare în câmpul muncii după liberare”, care a avut scopul de a
îmbunătăți condițiile pentru resocializarea și reintegrarea în societate a minorilor deținuți, folosind metode pro-active
de intervenţie şi activități de terapie ocupaţională. Acest proiect, implementat în cadrul programului PNUD „Suport
pentru reforma sectorului justiției în Moldova”, s-a concentrat pe sporirea capacităților profesionale ale angajaților
penitenciarului din Goian pentru interacţionarea dinamică cu minorii și pe oferirea accesului la formare profesională calitativă pentru toţi minorii în detenție. Astfel, în martie 2015, în cadrul penitenciarului pentru minori din
Goian a avut loc inaugurarea atelierelor recent renovate care vor fi utilizate pentru a instrui viitori cizmari, bucătari,
lăcătuși auto, frizeri, precum și pentru alte activități de terapie ocupațională, cum ar fi ceramica, arta fotografică și
lucrul în lemn. Deținuții minori de la penitenciarul din Goian vor beneficia de condiții mai bune pentru desfășurarea
programelor de formare profesională, care au drept scop creșterea ratei de reintegrare cu succes a foștilor deținuți în
societate. În 2014, zece deținuți minori din penitenciarul Goian au primit calificarea profesională de cizmar. Angajații penitenciarului au fost instruiți de către experți români cum să dezvolte și să aplice programe de schimbare
de comportament, cu un accent special pe două tehnici: gestionarea furiei/reducerea violenței și interviul motivațional. Acest lucru va ajuta angajații penitenciarului să abordeze problemele și necesitățile deținuților minori într-un
mod personalizat, dar și să-i pregătească pentru reintegrarea în societate după liberare. În același timp, infrastructura
pentru formarea profesională a fost îmbunătățită pentru a asigura accesul tinerilor deținuți la activități de instruire
multidimensionale și participative.
B. Dezvoltarea indicatorilor pentru colectarea datelor statistice privitor la minorii care au intrat în contact
cu sistemul de justiţie
La 26 ianuarie 2015, Ministrul Justiției și Ministrul Afacerilor Interne au semnat un Ordin comun81 prin care a fost
aprobat Tabelul de indicatori pentru colectarea datelor statistice cu privire la minori. Acest tabel uniformizat va permite colectarea amplă a datelor și informațiilor, atât despre minorii aflați în conflict cu legea, cât și despre minorii aflați
în contact cu legea. Tabelul indicatorilor este elaborat conform indicatorilor internaţionali, iar datele vor fi colectate în
baza anumitor criterii: gen, vârstă, apartenenţă naţională, categorii de infracţiuni, localitate etc. Colectarea informațiilor în baza indicatorilor respectivi va fi asigurată de MJ şi MAI care, anual, vor publica pe paginile web datele statistice
privind minorii. Totodată, pentru facilitarea colectării informaţiei, bazele de date electronice existente vor fi ajustate
în baza acelorași indicatori. Indicatorii incluși în tabel au fost discutați în cadrul ședințelor grupului de lucru inter-instituțional responsabil de domeniul justiției juvenile. Grupul de lucru a beneficiat de asistența unui expert internaţional (Lituania), care a oferit suport şi consiliere Ministerului Justiției la elaborarea unui set de indicatori exhaustivi.
Elaborarea acestui tabel uniformizat de indicatori reprezintă și o condiționalitate care derivă din Matricea de politici.
C. Avansarea la nivel normativ a procesului de reformă al Centrului pentru Drepturilor Omului
La data de 3.04.2014 a fost adoptată Legea nr. 52 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)82. În perioada
de referinţă (2014) a fost elaborat şi promovat proiectul Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, care a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 894 din 24 octombrie 2014
și înregistrat în Parlament cu nr. 380 din 24 octombrie 2014. Privitor la implicațiile practice trebuie să atestăm unele
blocaje ce ţin de aplicarea efectivă a noilor mecanisme privind instituţia Avocatului poporului reformată, în special în
partea ce ţine de numirea avocaţilor poporului. În mai 2014 Parlamentul a anunțat un concurs public; la 18 mai 2014
81
Ordinul comun nr. 19/17 din 26 ianuarie 2015 http://www.justice.gov.md/public/files/file/Justitia%20pentru%20minori/Ordinul_
tabelul_de_indicatori.pdf
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IV. Implementarea măsurilor din planul de acţiuni potrivit pilonilor SRSJ (2014)
au avut loc audierile publice și intervievarea publică a candidaților la funcția de Avocat al Poporului și la funcția de
Avocat al Poporului pentru drepturile Copilului. Comisia parlamentară a selectat 4 candidaturi şi le-a prezentat Parlamentului. În urma votului în Plenul Parlamentului din 21 iulie 2014 aşa şi nu a fost posibilă numirea celor doi avocaţi
ai poporului pe motivul lipsei cvorumului.
D. Continuarea procesului construcţiei unui penitenciar modern, condiţiile de detenţie în cadrul căruia să
respecte demnitatea umană
În anul 2011, Guvernul Republicii Moldova a iniţiat negocieri cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei cu
scopul finanţării proiectului de construcţie a unui penitenciar cu statut de izolator de urmărire penală care va substitui
Penitenciarul nr. 13 – Chişinău. Drept urmare a negocierilor, la data de 13 iunie 2013, de către Consiliul de Administrare a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei a fost aprobat proiectul menţionat. Acordul-cadru de împrumut
dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcţie
a penitenciarului din Chişinău în sumă de 39,0 milioane de euro a fost semnat la 10 octombrie 2013 şi ratificat de
Parlamentul RM prin Legea nr. 295 din 12 decembrie 2013. Cu suportul Băncii Europene a fost elaborat Studiul de
fezabilitate pentru construcţia noului penitenciar. În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.173 din 12 martie 2014, a fost
instituită Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău, cu un personal în număr de 8 unități, 7 din care sunt finanțate din bugetul de stat și/sau din alte donații, iar o unitate din contul Grantului
oferit, conform Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău. Unitatea de Implementare a Proiectului
a fost selectată în anul 2014 şi deja au demarat procedurile de selecție a unei Companii de Asistență tehnică, care urmează să asiste Unitatea în procesul de proiectare și construcție a Penitenciarului. Valoarea Grantului este în valoare
de 1 mln. de Euro și deja a intrat în conturile Trezoreriei de Stat.
Proiectul de construcţie al viitorului penitenciar va contribui la realizarea obiectivelor Guvernului în reformarea
organizării şi managementul instituţiilor penitenciare, în scopul stabilirii unor noi standarde de siguranţă, securitate
şi disciplină, fără a afecta demnitatea deţinuţilor, în conformitate cu Regulamentul Consiliului Europei nr.2006(2).
Viitorul penitenciar va fi situat în municipiu Chişinău şi va avea o capacitate suficientă pentru a asigura respectarea
standardelor internaţionale în domeniul detenţiei şi a eradica fenomenul suprapopulării. Proiectul urmează a fi finalizat în iunie 2018.
E. Modernizarea dotărilor medicale pentru documentarea presupuselor cazuri de tortură
CML a fost dotat cu echipamentul necesar pentru documentarea medicală şi efectuarea expertizelor medico-legale
corespunzătoare în toate cazurile în care s-au sesizat, s-au pretins ori s-au presupus fapte de tortură. Au fost procurate
consumabile şi reactive pentru laboratorul histopatologic, toxico-narcologic şi biologic al CML. Urmează efectuarea
studiului de fezabilitate de către experții care vor fi contractați, iar ulterior se va purcede la proiectarea laboratorului.
S-au procurat consumabile necesare pentru documentarea adecvată a cazurilor de tortură și elaborarea planșelor
fotografice la rapoartele medico-legale. S-a procurat utilaj și consumabile pentru ambalarea adecvată a probelor de
laborator. S-a elaborat și multiplicat Registrul de evidență a recepționării și transmiterii plângerilor, declarațiilor sau
altor informații despre pretinse fapte de tortură, tratament inuman sau degradant.
F. Monitorizarea aplicării prevederilor legale privind măsurile preventive și alte măsuri procesuale de constrîngere
Pe parcursul anului 2014 a continuat procesul de monitorizare a modului în care sînt aplicate măsurile preventive
şi alte măsuri procesuale de constrîngere. Aşa fiind, conform informației statistice parvenite de la CSM din cadrul
instanțelor judecătorești, în prima jumătate a anului 2014 au fost examinate 1460 demersuri privind aplicarea arestării preventive și 89 demersuri cu privire la arestarea la domiciliu. Au fost admise 1211 demersuri privind arestarea
preventivă și 79 demersuri privind arestul la domiciliu, 256 demersuri au fost respinse, iar în 3 cazuri procedura a fost
încetată. Din 89 de demersuri privind aplicarea arestării la domiciliu, 10 au fost respinse. Pe parcursul I semestru 2014
au fost înaintate și examinate 1592 de demersuri privind prelungirea duratei arestării, dintre care 1312 demersuri au
fost admise, 255 au fost respinse, iar în 25 de cazuri procedura a fost încetată. De asemenea, ”măsuri de siguranță cu
caracter medical” aplicate de către instanțele de judecată pentru 12 luni ale anului 2014 a fost de 56. Potrivit informaţiilor furnizate de MAI, la 27 februarie 2014 a fost elaborată Dispoziţia nr. 34/11-1093 privind asigurarea respectării
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor reţinute în procesul penal, prin care ofiţerilor de urmărire
penală li s-au trasat sarcinile necesare, activitatea acestora fiind obiectul controlului permanent în scopul excluderii
cazurilor de încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale părţilor în proces. În baza acordului de colaborare dintre MAI, IGP şi Fundaţia Soros-Moldova din 25 aprilie 2014, DGUP acordă asistenţă experţilor Fundaţiei în
efectuarea cercetării ştiinţifice cu privire la respectarea drepturilor procesuale ale persoanelor reţinute. De asemenea,
participă la elaborarea ,,Ghidului de bune practici pentru procurori şi ofiţerii de urmărire penală privind aplicarea
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măsurilor procesual-penale de constrîngere”, unui mecanism de evaluare a performanţelor ofiţerilor de urmărire penală şi altor persoane implicate la aplicarea măsurilor procesual-penale de constrîngere, precum şi unei metodologii de instruire interactivă privind aplicarea principiului bănuielii rezonabile la etapa reţinerii şi arestării preventive
pentru ofiţerii de urmărire penală şi alte persoane implicate în aplicarea măsurilor procesual-penale de constrîngere.
G. Avansarea procesului de elaborare şi testare a Registrului electronic al cazurilor de reținere, arest si detenţie – RECRAD
Organizațiile participante ale RECRAD sînt MAI, PG, SV CNA, DIP. Conceptul RECRAD a fost aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 25 din 18.01.2008 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat
“Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate”, reglementările şi priorităţile respective fiind preluate şi de
SRSJ, or, la acel moment Registrul nu era funcţional şi nici nu asigura interoperabilitatea. Versiunea revizuită a fost pilotată în perioada aprilie-mai 2014 în Comisariatul de Poliţie Centru, mun. Chişinău. Platforma este deja definitivată
şi poate fi integrată cu restul sistemelor informaţionale existente în sistemul organelor de drept. În august 2014, Guvernul a aprobat hotarîrea nr. 716 din 28.08.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul persoanelor
reţinute, arestate şi condamnate, care a pus în sarcina DIP dezvoltarea ulterioară a sistemului. Momentan, sistemul
este proiectat pentru a automatiza procesele existente de reţinere a persoanelor şi de a deservi angajaţii organelor de
drept cu care acestea interacţionează şi setează următoarele obiective: elaborarea unui mediu de colaborare securizat
şi fiabil care oferă atât mijloace de colaborare angajaţilor organelor de drept, oriunde s-ar afla, cât şi mijloace de integrare informaţională pentru sisteme externe; implementarea unui sistem fiabil şi eficient de management electronic
al documentelor, extins de un set de proceduri de automatizare a fluxurilor de lucru, care să asigure livrarea rapida a
documentelor şi monitorizarea respectării termenelor-limită de executare; reducerea riscurilor de imagine cauzate de
întârzieri, mesaje sau acţiuni contradictorii datorate deficitului de informaţii din partea factorilor de decizie; formarea
unor repozitorii de date privind activitatea organelor de drept şi a subdiviziunilor sale, necesare pentru eficientizarea
activităţii; transparenţa activităţii şi deciziilor în cadrul organelor de drept; furnizarea de informaţie autentică, veridică, curentă şi consistentă tuturor actorilor implicaţi, reducerea timpului de răspuns şi suport decizional; acces rapid,
garantat la date şi informaţii indiferent de locaţie; informarea continuă si promptă a populaţiei; omogenizarea informaţiei, mesajelor şi acţiunilor în subdiviziuni şi reprezentanţe; reducerea costurilor, sporirea calităţii şi diversităţii
mijloacelor de comunicare.

RESTANŢE/SOLUŢII

Printre restanţele majore privitor la Pilonul VI trebuie să notăm lipsa progresului în reforma CpDOM: chiar dacă
legea a fost adoptată pînă în prezent nu au fost numiţi cei doi avocaţi ai poporului, adjuncții Avocatului Poporului,
Secretarul general al Oficiului etc., procesele iniţiate în 2014 fiind suspendate pentru o perioadă incertă. Respectiv,
este necesar să fie continuat procesul inițiat în 2014, conform procedurilor Parlamentului și în baza Legii cu privire la
Avocatul Poporului, și să fie demarate toate activităţile organizaţionale necesare pentru asigurarea finalităţii reformei.
O restanţă pentru activităţile Pilonului VI o constituie trenarea procesului de reformă a Curţii Constituţionale.
Deşi potrivit PAISRSJ pînă la finele anului 2014 urmau să fie redactate cîteva studii privind modul de organizare şi
funcţionare a CC, inclusiv elaborarea unui proiect de modificare a Constituţiei, pînă în prezent aceste măsuri nu au
fost realizate. Motivele unei atare stări de fapt ar fi necesitatea înglobării subiectelor celor trei studii în unul singur care
va avea un caracter mai complex şi multidimensional, iar proiectul de modificare a Legii Supreme ar putea fi promovat
odată cu stabilizarea situaţiei social-politice. Ţinînd cont de faptul că CC este unul din cei mai importanţi actori ai
sectorului justiţiei, este necesar ca toate iniţiativele ce ţin de reformarea acesteia să fie urgentate. Trebuie notat că reforma CC a fost apreciată ca o prioritate pentru noul Guvern şi de partenerii de dezvoltare, care în Notele informative
enunţate mai sus au arătat asupra necesităţii unor reforme pe termen mediu (12 luni), incluzînd ca prioritate „reforma
Curţii Constituţionale conform prevederilor Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei”.

IV.7 Pilonul VII. Sectorul justiţiei bine coordonat, bine administrat şi responsabil

Obiectivul specific al Pilonului VII este „Coordonarea, stabilirea şi delimitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor
actorilor principali din sectorul justiţiei, asigurarea dialogului intersectorial”. Acţiunile acoperite de Pilonul VII al SRSJ
sînt axate pe 3 direcţii strategice: 1. coordonarea activităţilor actorilor din sectorul justiţiei; planificarea strategică şi
dezvoltarea politicilor; 2. armonizarea cadrului instituţional şi legal al sectorului justiţiei cu standardele europene; 3.
coordonarea asistenţei donatorilor externi şi schimbul de informaţii cu sectorul neguvernamental.
În general, conform PAISRSJ pentru anii 2011–2016, în Pilonul VII sunt prevăzute pentru realizare 44 de acţiuni.
Pînă în trimestrul IV anul 2014, conform termenelor, trebuiau realizate 41 acţiuni.
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IV. Implementarea măsurilor din planul de acţiuni potrivit pilonilor SRSJ (2014)
Figura nr. 17 Nivelul de realizare a acţiunilor planificate pentru Pilonul VII
Pilon 7: Sector al justiției bine coordonat, bine administrat și responsabil
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Aşa cum poate fi observat din tabelul de mai jos, din cele 41 acţiuni planificate pînă la finele anului 2014 – 34 sunt
realizate, 6 realizate parţial şi 1 acţiune nerealizată. Nici o acţiune din Pilonul VII nu a fost calificată drept desuetă
sau irelevantă.
Tabel nr. 13. Nivelul de realizare a acţiunilor Pilonului VII, conform Metodologiei GL
Total acţiuni planificate pînă în 2014

Acţiuni realizate

Acţiuni realizate parţial

Acţiuni nerealizate

Acţiuni irelevante/desuete

41
100%

34
83%

6
15%

1
2%

0
0%

Activităţile programate în Pilonul VII au un bun grad de realizare, doar 2% din acţiunile programate nefiind realizate pentru perioada de raportare.

REALIZĂRI:

A. Avansarea procesului de redactare a manualului privind elaborarea actelor normative
În 2014 sub auspiciul MJ a fost constituit un grup de lucru inter-instituțional care va elabora manualul actelor
normative. În cadrul ședințelor din 14, 27, 30 mai şi 11 decembrie 2014 a fost elaborat conceptul și structura conținutului manualului, totodată a fost prezentat un proiect al capitolului III al acestuia - “Tehnici de redactare a actelor
normative”. Grupul de lucru a fost asistat de către doi experți (local și internațional) din cadrul Proiectului UE privind
Susținerea Coordonării Reformei Sectorului Justiției în Republica Moldova. La începutul anului 2015, a fost elaborat
și prezentat Grupului de lucru și publicului proiectul Capitolului I „Aspecte generale” din manualul privind elaborarea actelor normative. În perioada ulterioară vor fi întreprinse acţiuni pentru definitivarea manualului, acțiune care
urmează a fi coordonată și cu activitatea de promovare a proiectului Legii cu privire la actele normative.
B. Optimizarea bazei de date a actelor normative
În cadrul perioadei de raportare de referinţă au fost îndeplinite măsuri privind elaborarea conceptului optimizării
bazei de date a actelor normative, în care se va reflecta și studiul privind accesibilitatea publicului larg la actele normative (baza de date). A fost elaborat un caiet de sarcini care descrie principalele deficienţe şi necesitățile de optimizare.
Adițional, în noiembrie-decembrie 2014, expertul din cadrul Proiectului UE de asistenţă tehnică nr.1 a elaborat Raportul privind sistemul E-Legislaţie care conţine şi recomandări la subiectul accesibilităţii publicului larg la baza de
date a actelor normative. În prezent MJ realizează conceptul de optimizare, se monitorizează introducerea modificărilor şi completărilor în actele normative în varianta electronică, dat fiind faptul că sunt peste 100 mii de acte normative
ce urmează a fi mutate de pe serverul vechi pe cel nou. În luna august 2014, Ministerul Justiției a inițiat procesul de
versionare a actelor normative si de populare a platformei modificate cu actele versionate, care va oferi posibilitatea
căutării în textul actului. La moment soft-ul este în proces de implementare.
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C. Crearea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor normative: de la stadiul de proiect
pînă la cel de act publicat
La 20 august 2014, Ministerul Justiției a achiziționat softul bazei de date on-line. Platforma privind procesul de
creaţie legislativă a fost creată şi urmează identificarea soluţiei de integrarea cu sistemul informaţional al Parlamentului. Instalarea urmează a fi finalizată în primul semestru 2015. Totodată, paralel cu implementarea aspectelor tehnice,
proiectul Legii privind actele normative urmează a fi completat cu prevederi privind procesul on-line de elaborare a
actelor normative. Proiectul UE de asistenţă tehnică nr. 1 a oferit suport pentru realizarea acestei acțiuni prin implicarea unui expert internațional care a produs o analiză a factorilor tehnici, instituționali și legislativi ce sprijină sau
împiedică dezvoltarea bazei de date on-line. Ultimele au inclus lipsa unui registru sigur de acte juridice și clasificarea
națională uniformă (tipuri de organizații, legislație etc.) și lipsa legislației primare (nu există prevederi relevante nici
în legile actuale, nici în proiectele de acte normative care sînt prezentate Parlamentului). Urmare a discuțiilor de lucru
cu beneficiarii-cheie, recomandările expertului au fost prezentate la atelierul din 18 iulie 2014.
D. Instruirea personalului instituţiilor implicate în reforma sectorului justiţiei
Pentru asigurarea participării active a reprezentanţilor instituţiilor responsabile din cadrul sectorului justiţiei au
fost desfăşurate ample cursuri de instruire. Astfel, consolidarea GL pentru Pilonul VII, formatul și procesul său de
monitorizare și raportare au constituit axa de bază și au fost abordate în cadrul unui atelier de lucru de 1,5 zile ținut
la Vadul lui Vodă în perioada 21-22.02.2014. Echipa Proiectului privind Susținerea Coordonării Reformei Sectorului
Justiției în Republica Moldova a iniţiat și a implicat membrii GL pentru Pilonul VII în analiza matricei speciale a Planului, elaborată de Proiect în scopul introducerii unui sistem de monitorizare integrat care ar contribui la o mai bună
înțelegere a structurii Strategiei și PAISRSJ și a inter-relaționării componentelor lor. Instruirile au fost ținute în format
de sesiuni separate pentru fiecare GL: pentru GL I pe 28 februarie și 1 martie 2014, precum și la ședințele sale din 28
noiembrie și 19 decembrie 2013; GL II pe 5 și 6 martie 2014, și ședințele sale din 20 noiembrie și 18 decembrie 2013;
GL III – respectiv, 24 și 25 februarie 2014, 19 noiembrie și 17 decembrie 2013; GL IV – pe 26 și 27 februarie 2014, 29
noiembrie și 20 decembrie 2013; GL V – pe 3 și 4 martie 2014, 29 noiembrie și 16 decembrie 2013; GL VI – pe 19 și 20
februarie 2014, 19 noiembrie și 17 decembrie 2013; GL VII – pe 21 și 22 februarie 2014; precum și o ședință comună
organizată pe 15 aprilie 2014. Materialele oferite la atelierele de lucru au inclus imprimări ale matricelor PASRSJ elaborate de Proiect. În luna noiembrie 2014 cu suportul Proiectului UE de asistenţă tehnică nr.1 a fost organizat un atelier
de instruire pentru persoanele responsabile de implementarea Strategiei din cadrul instituţiilor implementatoare care
a avut drept scop consolidarea capacităţilor de raportare şi analiză a acţiunilor din PAISRSJ.
E. Continuarea procesului de analiză a funcţiilor şi structurii instituţiilor implicate în procesul de reformă
a sectorului justiţiei
În anul 2014 a demarat procesul de analiza funcțională a CSM care a fost efectuată, inclusiv, ținînd cont de cercetările anterioare realizate de către alți parteneri de dezvoltare Soros Moldova și USAID și CRJM. În noiembrie 2014
a avut loc prezentarea Raportului privind analiza funcţiilor în cadrul CSM. Propunerile expertului internaţional au
în vedere aspecte care trebuie adăugate, eliminate sau optimizate. Unele vizează modificări structurale, altele privesc
doar aspecte interne, manageriale. Astfel, în linii mari, propunerile formulate s-au referit la: funcționarea CSM ca reprezentant al puterii judecătorești – vizează creșterea rolului CSM în protejarea independenței justiției; funcționarea
CSM ca instituție publică – vizează creșterea eficienței și calității actelor administrative. Propunerile respective trebuie
analizate şi, în dependenţă de nivelul agreării lor, să se intervină cu modificările normative şi instituţionale necesare.
În 2014 de asemenea a fost desfăşurată analiza funcţională a DIP şi OCP, iar prezentarea analizei şi o instruire
tematică a avut loc la 12 septembrie 2014. Un Raport General privind analiza funcțiilor şi a structurii va fi prezentat
în luna martie 2015.

RESTANŢE/SOLUŢII

Printre restanţele cele mai pregnante în cadrul Pilonului VII pot fi reliefate neadoptarea pînă în prezent a proiectului Legii cu privire la actele normative. Or, adoptarea acestei Legi de către Parlament va constitui un punct de pornire
pentru realizarea mai multor acţiuni prevăzute în Pilonul VII (ex.: elaborarea cadrului normativ privind metodologia
evaluării ex-ante; punerea în aplicare a bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor normative), dar
care, însă trenează, pe motivul lipsei unui fundament legislativ adecvat.
O altă problemă pentru Pilonul VII o reprezintă neadoptarea/neaplicarea mai multor legi care ţin de reforme
instituţionale (Legea INJ, Legea cu privire la Avocatul Poporului etc.), ceea ce împiedică realizarea acţiunilor care ţin
de analiza funcţională a instituţiilor.
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V. Implementarea planului de acţiuni
de către instituţiile responsabile
Planul de acțiuni reflectă 22 subiecți implementatori (sau categorii de subiecți) pentru acțiunile care au devenit
scadente pînă în trimestrul IV 2014 şi acțiunile cu caracter continuu sau termen mai mare de implementare ce urmau
a fi realizate în perioada de raportare.
În figura de mai jos, poate fi vizualizat topul a 15 instituţii cărora le revine exercitarea celui mai mare număr de
acţiuni care le revin potrivit PAISRS. Astfel, potrivit acestui „top” poate fi observat că cele mai multe acţiuni revin
MJ – 246 acţiuni, fiind urmat de INJ (57), CSM (45) şi PG (39 acţiuni).
Figura nr. 18 Topul instituţiilor responsabile de implementarea acţiunilor din SRSJ
300%
257
250%

200%

150%

100%
57

55
39

50%

14

13

8

8

5

5

4

4

4

3

2

S
SI

ex
e

e

co
n

Pr
of
es

ii

D

an
țe
l
st

In

RO

ON

CC

le
ții
itu

st
In

CN

SJ

I
CN

M
AI

A
CN

(O
AP
)

GS

OM

AJ
Cp
D

CN

PG

M
CS

J
IN

M

J

0%

În cele ce urmează este reprezentată situația implementării pe fiecare instituție în parte. Datele prezentate se referă la
gradul de realizare a acțiunilor din PAISRSJ scadente în decembrie 2014. Potrivit PAISRSJ în 2014 au fost scadente acţiuni
care vizau 19 instituţii, care şi sînt reflectate în secţiunile de mai jos. Tabelele reflectă numărul de acțiuni realizate, parțial
realizate, cele nerealizate, dar şi acţiunile care au fost calificate de GL de monitorizare a PAISRSJ ca desuete/irelevante.

1. Ministerul Justiției

Acțiuni scadente
49 scadente în pilonul I (35 realizate, 8 realizate parțial, 4 nerealizate, 2 desuete), 34 scadente în pilonul II (18
realizate, 9 realizate parțial, 7 nerealizate), 31 scadente în pilonul III (19 realizate, 8 realizate parțial, 3 nerealizate, 1
desuetă), 15 scadente în pilonul IV (5 realizate, 9 realizate parțial, 1 desuetă), 13 scadente în pilonul V (10 realizate,
2 realizate parțial, 1 desuetă), 38 scadente în pilonul VI (32 realizate, 5 realizate parțial, 1 nerealizată), 28 scadente în
pilonul VII (23 realizate, 5 realizate parțial).
Tabel nr. 14. Nivelul de realizare a acţiunilor de către MJ
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
208
100%

Realizate
142
69%

Realizate parţial
46
22%

Nerealizate
15
8%

Desuete/Irelevante
5
1%

2. Consiliul Superior al Magistraturii

Acțiuni scadente
27 scadente în pilonul I (22 realizate, 4 realizate parțial, 1 nerealizată), 5 scadente în pilonul IV (2 realizate, 3 realizate parțial), 1 în pilonul V (1 nerealizată).
Tabel nr. 15. Nivelul de realizare a acţiunilor de către CSM
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
33
100%

Realizate
24
73%

Realizate parţial
7
21%

Nerealizate
2
6%

Desuete/Irelevante
-
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3. Institutul Național al Justiției

Acțiuni scadente
19 scadente în pilonul I (13 realizate, 4 realizate parțial, 2 nerealizate), 3 scadente în pilonul II (3 realizate), 1 scadentă în pilonul III (1 realizată parțial), 4 scadente în pilonul IV (4 realizate), 8 scadente în pilonul V (6 realizate, 2
nerealizate), 5 scadente în pilonul VI (5 realizate).
Tabel nr. 16. Nivelul de realizare a acţiunilor de către INJ
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
40
100%

Realizate
31
77%

Realizate parţial
5
13%

Nerealizate
4
10%

Desuete/Irelevante
-

4. Procuratura Generală83

Acțiuni scadente
24 scadente în pilonul II (13 realizate, 10 realizate parțial, 1 nerealizată), 1 în pilonul IV (1 realizată), 7 scadente în
pilonul VI (4 realizate, 3 realizate parțial)
Tabel nr. 17. Nivelul de realizare a acţiunilor de către PG
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
32
100%

Realizate
18
56%

Realizate parţial
13
41%

Nerealizate
1
3%

Desuete/Irelevante
-

5. Centrul Național Anticorupție

Acțiuni scadente
3 scadente în pilonul II (3 realizate), 4 scadente în pilonul IV (3 realizate, 1 desuetă)
Tabel nr. 18. Nivelul de realizare a acţiunilor de către CNA
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
7
100%

Realizate
6
86%

Realizate parţial
-

Nerealizate
-

Desuete/Irelevante
1
14%

6. Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat
Acțiuni scadente
10 scadente în pilonul III (8 realizate, 2 realizate parțial)

Tabel nr. 19. Nivelul de realizare a acţiunilor de către CNAJGS
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
10
100%

Realizate
8
80%

Realizate parţial
2
20%

Nerealizate
-

Desuete/Irelevante
-

7. Oficiul Avocatului Poporului (Centrul pentru Drepturile Omului)
Acțiuni scadente
8 scadente în pilonul VI (6 realizate, 1 realizată parțial, 1 nerealizată)

Tabel nr. 20. Nivelul de realizare a acţiunilor de către OAP (CpDOM)
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
8
100%

Realizate
6
75%

8. Comisia Națională de Integritate

Realizate parţial
1
13%

Nerealizate
1
12%

Desuete/Irelevante
-

Acțiuni scadente
5* scadente în pilonul IV (5 realizate)

Tabel nr. 21. Nivelul de realizare a acţiunilor de către CNI
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
5
100%

Realizate
5
100%

Realizate parţial
-

*O acțiune se referă la Parlament, 1 la autorități publice în general.
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2 acţiuni sînt atribuite Consiliului Superior al Procurorilor

Nerealizate
-

Desuete/Irelevante
-

V. Implementarea planului de acţiuni de către instituţiile responsabile

9. Ministerul Afacerilor Interne

Acțiuni scadente
1 scadentă în pilonul I (1 realizată parțial), 5 scadente în pilonul II (3 realizate, 1 realizată parțial, 1 nerealizată), 2
scadente în pilonul VI (2 realizate)
Tabel nr. 22. Nivelul de realizare a acţiunilor de către MAI
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
8
100%

Realizate
5
63%

Realizate parţial
2
25%

Nerealizate
1
12%

Desuete/Irelevante
-

10. Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Acțiuni scadente
1 scadentă în pilonul III (1 realizată)

Tabel nr. 23. Nivelul de realizare a acţiunilor de către UNEJ
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
1
100%

Realizate
1
100%

Realizate parţial
-

Nerealizate
-

Desuete/Irelevante
-

11. Centrul de Guvernare Electronică

Acțiuni scadente
2 scadente în pilonul V (1 realizată, 1 realizată parțial)
Tabel nr. 24. Nivelul de realizare a acţiunilor de către Centrul E-gov
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
2
100%

Realizate
1
50%

Realizate parţial
1
50%

Nerealizate
-

Desuete/Irelevante
-

12. Curtea Constituțională

Acțiuni scadente
4 scadente în pilonul VI (1 realizată, 3 realizate parțial)
Tabel nr. 25. Nivelul de realizare a acţiunilor de către CC
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
4
100%

Realizate
1
25%

Realizate parţial
3
75%

Nerealizate
-

Desuete/Irelevante
-

13. Instituțiile din sectorul justiției

Acțiuni scadente
3 scadente în pilonul VII (1 realizată, 1 realizată parțial, 1 nerealizată)
Tabel nr. 26. Nivelul de realizare a acţiunilor de către instituţiile din sectorul justiţiei
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
3
100%

Realizate
1
34%

Realizate parţial
1
33%

Nerealizate
1
33%

Desuete/Irelevante
-

14. Organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiţiei
Acțiuni scadente
3 scadente în Pilonul III (3 realizate parțial)

Tabel nr. 27. Nivelul de realizare a acţiunilor de către organele de autoadministrare a profesiilor
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
3
100%

Realizate
-

Realizate parţial
3
100%

Nerealizate
-

Desuete/Irelevante
-

15. Consiliul naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept
Acțiuni scadente
1 scadentă în Pilonul VII (1 realizată)
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Tabel nr. 28. Nivelul de realizare a acţiunilor de către CNROOND
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
1
100%

Realizate
1
100%

Realizate parţial
-

Nerealizate
-

Desuete/Irelevante
-

16. Serviciul de Informaţii şi Securitate

Acțiuni scadente
2 scadente în Pilonul IV (1 realizată parțial, 1 nerealizată)
Tabel nr. 29. Nivelul de realizare a acţiunilor de către SIS
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
2
100%

Realizate
-

Realizate parţial
1
50%

Nerealizate
1
50%

Desuete/Irelevante
-

17. Curtea Supremă de Justiţie

Acțiuni scadente
1 scadentă în Pilonul IV (1 realizată parțial)
Tabel nr. 30. Nivelul de realizare a acţiunilor de către CSJ
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
1
100%

Realizate
-

Realizate parţial
1
100%

Nerealizate
-

Desuete/Irelevante
-

18. Ministerul Sănătăţii

Acțiuni scadente
1 scadentă în Pilonul VI (1 realizată)
Tabel nr. 31. Nivelul de realizare a acţiunilor de către Ministerul Sănătăţii
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
1
100%

19. Ministerul Educaţiei

Realizate
1
100%

Realizate parţial

Nerealizate
-

Desuete/Irelevante
-

Acțiuni scadente
1 scadentă în Pilonul VII (1 realizată)
Tabel nr. 32. Nivelul de realizare a acţiunilor de către Ministerul educaţiei
Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2014
1
100%

Realizate
1
100%

Realizate parţial

Nerealizate
-

Desuete/Irelevante
-

Analizînd informaţiile din tabelele de mai sus, identificăm un şir de „restanţieri” în realizarea PAISRS, care în perioada de referinţă fie au 0% de acţiuni realizate, fie au realizat acţiunile de care sînt responsabili în cote procentuale
foarte mici, raportînd, totodată, că unele acţiuni ar fi fost realizate parţial.
Este alarmant faptul că, deşi instituţiilor respective le revine un număr mic de acţiuni în raport cu alte instituţii
din sector, totuşi acestea ezită/evită din varii motive să accelereze procesul de realizare. Ar părea justificate organele
de autoadministrare a profesiilor conexe sistemului de justiţiei care nu au realizat anumite acţiuni pe motivul lipsei
cadrului normativ relevant modernizat (avocaţi, notari, executori, mediatori) şi PG care, la fel, depinde de factori exogeni ce ţin de avansarea proiectelor de modificare a cadrului normativ. Totuşi, este regretabil că instituţii importante
şi cu pondere din sector nu avansează în acţiunile lor de reformă, nu conştientizează rolul şi aportul fiecăruia pentru a
veni cu o abordare consolidată şi interconectată a eforturilor de reformă. Or, ezitările unor actori şi nerealizarea unor
acţiuni importante provoacă reacţii în lanţ şi pentru realizarea altor acţiuni.
SRSJ a fost concepută ca un document complex şi multidimensional, direcţiile strategice şi domeniile de intervenţie specifică sînt conectate şi orice devieri/tergiversări/trenări pe unele din acestea duc la diminuarea gradului de
realizare a SRSJ şi afectează impactul scontat care a fost stabilit la etapa elaborării, promovării şi adoptării Strategiei şi
a Planului de acţiuni. În acest sens, instituțiile responsabile sunt invitate să depună suficientă diligență pentru a asigura
realizarea cu succes a acțiunilor programate.
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VI. Evoluţiile, tendinţele şi impactul implementării PAISRSJ
în perioada 2011-2014
Din perspectiva scopului şi obiectivelor formulate în SRSJ, anul 2014 reprezintă punctul critic, „ecuatorul” Strategiei, pornind de la care pot fi stabilite unele rezultate intermediare generalizate ale eforturilor de reformă a sectorului
justiţiei. Acest capitol al Raportului oferă o analiză a celor mai importante evoluţii şi tendinţe în implementarea SRSJ
şi a impactului surprins la 3 ani de la punerea în aplicare efectivă a PAISRSJ. Analiza acestui impact este prezentată
din perspectiva sondajelor de opinie privind nivelul de încredere în justiţie; studiile dezvoltate de către ONG care au
monitorizat şi au analizat evoluţia lucrurilor în sectorul justiţiei după lansarea reformei.

VI.1 Cu referire la gradul de încredere în justiţie

Barometrul Opiniei Publice (BOP)84 reprezintă sondaje de opinie bianuale realizate de către Institutul de Politici
Publice, care măsoară, inclusiv, gradul de încredere a populaţiei în justiţie. Analizînd evoluţia răspunsurilor “Am o
oarecare încredere” şi „Foarte multă încredere” în justiţie din noiembrie 2011, cînd a fost lansată reforma justiţiei, şi
pînă la data ultimului BOP din noiembrie 2014 constatăm un trend fluctuant: de la 18% în noiembrie 2011 pînă la 23%
în noiembrie 2014. Pentru detalii a se vedea Figura nr. 19 de mai jos.
Figura nr. 19. Gradul de încredere în justiţiei noiembrie 2011-noiembrie 2014
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Poate fi observat că, în perioada imediat următoare adoptării SRSJ, nivelul de încredere în justiţie a crescut brusc
cu 8%, atingînd cota de 26%. Aceasta poate fi explicat prin aşteptările mari ale populaţiei faţă de implicaţiile SRSJ în
construirea unui sector al justiţiei modern, eficient şi credibil. Totuşi, odată ce problemele din sector au început să fie
intens discutate şi au devenit publice informaţiile privind „atacurile de tip raider” în care au fost implicaţi exponenţi
ai sectorului justiţiei, BOP-ul din noiembrie 2012 atestă scăderea încrederii pînă la 15%. Cel mai grav tablou poate fi
urmărit în aprilie 2013 cînd nivelul de încredere a scăzut dramatic pînă la 13% (procent mai mic cu 5% faţă de situaţia
din 2011). Scăderea dramatică la începutul anului 2013 poate fi explicată prin evenimentele social-politice produse la
finele anului 2012 şi începutul anului 2013 (cazul „Pădurea domnească” şi repercusiunile acestuia asupra politicului,
inclusiv pînă la demiterea Guvernului).
Totuşi, începînd cu finele anului 2013 constatăm o creştere progresivă a gradului de încredere în justiţie, care
potrivit datelor ultimului BOP85 din noiembrie 2014 este în proporţie de 23%. Este important ca acest trend de
creştere să fie păstrat, or încrederea în justiţie pare a fi extrem de fragilă, fiind „sensibilă” la toate evenimentele
care se produc în spaţiul public, inclusiv evenimentele din mediul politic. Pentru a contribui la creşterea nivelului
de încredere în justiţie este extrem de importantă asigurarea vizibilităţii reformelor şi impactului practic al aces84
85

http://www.ipp.md/lib.php?l=ro&idc=156
http://ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=718&parent=0
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tora, conjugarea eforturilor dintre actorii sectorului justiţiei, decidenţii politici, partenerii de dezvoltare, presă
şi societatea civilă în asigurarea stabilităţii, continuităţii şi durabilităţii reformelor.

VI.2 Cu referire la percepţiile corupţiei în sectorul justiţiei

Percepţia quasi-generală a gradului avansat de corupţie în sectorul justiţiei a constituit un factor determinant pentru elaborarea SRSJ.
Potrivit Indicelui Perceperii Corupţiei 2014 (IPC 2014), Republica Moldova şi-a îmbunătăţit în ultimii ani poziţia în mai multe clasamente internaţionale, cum ar fi Indicele Dezvoltării Umane, Indicele Bunei Guvernări, Indicele
Competitivităţii Globale, Indicele Uşurinţei Businessului, Indicele Libertăţii Presei, Scorul Democraţiei în Naţiunile
în Tranziţie, Indicele Libertăţii Economice. Totuşi, în ceea priveşte perceperea corupţiei în ţară, aceasta nu s-a schimbat. Astfel, Republica Moldova a înregistrat în 2014 un scor al IPC de 35 puncte, plasându-se pe locul 105 din 175 ţări
incluse în clasament. Pentru comparaţie, în 2013 scorul IPC a fost acelaşi, Republica Moldova fiind pe locul 102 din
177 ţări din clasament.
În SRSJ au fost invocate şi rezultatele Barometrului Global al Corupţiei (BGC) - un sondaj al opiniei publice,
desfășurat de Transparency International asupra fenomenului corupţiei, care cuprinde 86 de ţări, Moldova fiind
încadrată în acelaşi grup cu Ucraina, Rusia, Belarus, Azerbaidjan, Armenia şi Georgia. Astfel, în anul 2010, în Republica Moldova cele mai corupte sectoare au fost considerate (pe o scară de la 1 la 5): organele afacerilor interne – 4,1,
justiţia – 3,9, partidele politice şi funcţionarii publici – 3,8, Parlamentul, sistemul de învăţămînt şi sectorul privat
– 3,7. BGC din 201386 reflectă o evoluţie proastă a fenomenului, or, 64 % din respondenţi consideră că fenomenul
corupţiei a sporit în ultimii 2 ani; iar 80% din respondenţi continuă să considere justiţia ca una dintre cele mai corupte din instituţii din RM.
O situaţie şi mai alarmantă este constatată de Raportul Competitivității Globale (2014-2015), realizat de World
Economic Forum87. Potrivit acestui Raport88, Republica Moldova s-a clasat pe ultimul loc din 144 de țări într-un
clasament global privind corupția din sistemul judecătoresc în ceea ce privește „plățile ilegale și mita pentru obținerea
hotărârilor judecătorești favorabile”.
Studiul Transparency International Moldova “Corupţia în Republica Moldova: percepţiile şi experienţele proprii
ale oamenilor de afaceri şi gospodăriilor casnice”89 lansat la finele anului 2014 arată că cea mai mare parte a reprezentanţilor gospodăriilor casnice (46,5%) şi o parte importantă a oamenilor de afaceri (39,5%) consideră că fenomenul corupţiei a sporit în ultimele 12 luni. Totuşi, comparativ cu 2012, ponderea respondenţilor cu o astfel de părere a scăzut.
În perceperea gospodăriilor casnice, corupţia este mai larg răspândită în instituţiile medicale, instanţele de judecată,
poliţie, procuratură, instituţiile de învăţământ (comparativ cu 2012, a scăzut ponderea celor care susţin că fenomenul
s-a amplificat în instanţele de judecată). Oamenii de afaceri consideră că cele mai afectate de corupţie sunt instanţele
de judecată, poliţia, vama, organele de eliberare a autorizaţiilor de construcţie şi inspectoratele fiscale (comparativ cu
2012, a crescut ponderea celor care susţin că fenomenul corupţiei s-a extins în instanţele de judecată). Pentru detalii a se
vedea tabelul de mai jos, preluat din Studiul TI Moldova.
Tabel nr. 33. Evoluţia răspunsurilor la întrebarea
„Care ramură a puterii o consideraşi mai coruptă?”, 2012 vs. 2014
Care ramură a puterii de stat o consideraţi mai coruptă? %
Gospodăriile casnice
2012
2014
Legislativul
25,7
29,5
Judiciarul (Sistemul judecătoresc)
45,7
41,4
Executivul
22,7
20,5
Guvernul
5,9
8,6

Oamenii de afaceri
2012
2014
11,6
12,5
51,9
60,6
19,8
11,4
16,7
15,5

Sintetizînd toate datele sondajelor invocate mai sus este evident că factorul determinant al reformei „percepţia
quasi-generală privind fenomenul corupţiei” rămîne, practic, în limitele aceloraşi valori, ba chiar cunoaşte o degradare
pentru anumite componente ale sectorului justiţiei.
http://www.transparency.org/gcb2013/country?country=moldova
Organizaţie non-profit din Elveţia care întruneşte mai mult de 1000 de mari companii, corporaţii şi organizaţii din lumea întreagă, care
pun în discuţie cele mai acute probleme la nivel mondial. Raportul competitivităţii globale se elaborează din 1979 şi evaluează peste 100 de ţări
ale lumii conform unor 2 indicatori fundamentali: indicele potenţialei creşteri şi indicele de competitivitate.
88
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/
89
http://transparency.md/ro/cefacem/publicatii/216-sondaj2014
86
87
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VI. Evoluţiile, tendinţele şi impactul implementării PAISRSJ în perioada 2011-2014
Aşa cum s-a menţionat mai sus, la finele anului 2013 şi în 2014 au fost adoptate cîteva legi dure privind
prevenirea şi combaterea corupţiei. Aplicarea lor practică, însă, întîrzie. Este important să fie aplicat noul mecanism de răspundere disciplinară a judecătorilor, noile instrumente: testarea integrităţii, confiscarea extinsă
şi noua componenţă de infracţiune „îmbogăţirea ilicită”. Trebuie să fie transmise mesaje clare, intransigente şi
precise, dar şi să fie probate prin cazuri concrete, că persoanele care nu respectă înalte standarde de integritate,
compromit funcţionalitatea şi imaginea unor întregi instituţii nu vor fi tolerate şi vor fi eliminate din mediul
profesional, cu aplicarea sancţiunilor de rigoare. Pentru a realiza aceste deziderate în continuare este necesară
exercitarea presiunii concentrate din partea decidenţilor din sectorul justiţiei, partenerilor de dezvoltare, presei
şi societăţii civile.

VI.3 Cu referire la evaluările externe ale progresului SRSJ

Implementarea SRSJ este atent monitorizată de partenerii de dezvoltare şi societatea civilă. Urmare a primei Misiuni de evaluare a UE privind îndeplinirea condiţionalităţilor din Matricea de politici (condiţionalităţi care derivă din
PAISRSJ) a fost stabilit că acestea sînt îndeplinite în proporţie de 88%. Printre restanţele fundamentale a fost invocată
reforma procuraturii, lipsa unor progrese în promovarea proiectului Legii de ajustare a cadrului legislativ la art. 5
CEDO etc.
Pe plan naţional implementarea SRSJ a fost monitorizată în cadrul proiectului „Sporirea responsabilităţii Guvernului prin monitorizarea Reformei în Sectorul Justiţiei”, implementat de Asociaţia Promo-LEX şi Asociaţia
pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă (AGER), realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Monitorizarea se axează pe observarea a 2 componente de bază: evaluarea realizării activităţilor cuprinse în PAISRSJ şi monitorizarea şedinţelor de judecată. În cadrul misiunii de monitorizare din 2013 pînă în 2014 au fost realizate 6 rapoarte
de monitorizare. În contrast cu constatările şi calificările oferite de GL responsabile de monitorizarea executării
acţiunilor din fiecare pilon, calificările oferite de ONG-urile care monitorizează implementarea SRSJ sînt diferite.
Conform ultimului Raport nr. 6 din 201490 se menţionează „Din păcate, constatăm că progresul în implementarea PA
este în continuare destul de lent. Astfel, din 288 de acţiuni planificate pentru a fi realizate până la 30 iunie 2014, 173
au fost realizate, iar 115 sunt în continuare nerealizate, ceea ce constituie, respectiv, un raport procentual de 60% faţă
de 40%. Chiar dacă rata aceasta denotă o creştere pozitivă comparativ cu raportul precedent, ne îngrijorează dinamica
realizării acţiunilor curente şi a recuperării celor restante. Astfel, din cele 23 de acţiuni care urmau a fi finalizate în perioada de referinţă, doar 7 au fost realizate, altele 16 rămânând nerealizate. […] Totodată, recomandarea noastră esenţială, în afara dinamizării procesului de îndeplinire a PAISRSJ, este concentrarea pe implementarea de facto a acţiunilor
deja realizate, în special a cadrului normativ în domeniul anti-corupţie, în privinţa cărora deocamdată nu observăm un
progres semnificativ.”. […] Privitor la cea de a doua componentă „Monitorizarea ședințelor de judecată” în Raportul
invocat mai sus a fost reţinut: “remarcăm dinamica pozitivă a numărului de ședințe care au fost înregistrate audio, a
ședințelor desfăşurate în sălile de ședințe, precum și solemnitatea ședințelor la care participă monitorii. În plus, menționăm că acest indicator nu este constant în toate instanțele de judecată, cea mai aglomerată fiind activitatea Curții de
Apel Chișinău, în cadrul căreia au fost stabiliţi mai mulți indicatori negativi. Pe de altă parte, cele mai slabe scoruri au
fost atinse în ceea ce privește facilitățile clădirilor instanțelor de judecată, gestionarea platformelor electronice ale instanțelor. Urmează de subliniat însă că monitorizarea ședințelor de judecată nu a avut ca obiectiv analiza coruptibilității
actelor judecătorilor sau analiza calității actului judecătoresc, fiind bazată pe chestionarele care au fost completate de
participanții la proces și de monitori.”.
În 2014 a fost făcut public Raportul CRJM/documentul analitic „Succesele şi insuccesele în reformarea justiţiei
din Republica Moldova: 2012 - iulie 2014”91. Studiul evidențiază importante schimbări în domeniul justiţiei care au
survenit din anul 2012, oferă o analiză a principalelor iniţiative de reformare a justiţiei şi impactul acestora, conţine
recomandări pentru îmbunătăţirea legislaţiei şi a practicii, care sunt adresate în principal autorităţilor din Republica
Moldova. Studiul analizează 30 de subiecte, selectate de echipa CRJM: organizarea sistemului judecătoresc și al procuraturii, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), activitatea judecătorilor și a procurorilor, garanțiile materiale
și sociale ale judecătorilor, combaterea corupției și rolul Curții Constituționale (CC) în reforma justiției. În opinia
autorilor, unele subiecte prezintă succese, iar altele sunt de fapt insuccese ale reformei. Studiul conţine un spectru
de recomandări necesare pentru „corectarea” unor direcţii şi componente ale reformelor în sectorul justiţiei. Printre
insuccesele reformei justiţiei, Studiul listează: trenarea reformei procuraturii, lipsa unei abordări sistemice în optimizarea hărţii judecătoreşti, reforma fragmentară a instituţiei judecătorului de instrucţie; unele deficienţe în implementarea noului mecanism de selecţie a judecătorilor; creşterea salariilor judecătorilor şi menţinerea garanţiei sociale de
90
91

http://promolex.md/upload/publications/ro/doc_1407919460.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/09/Studiu-reforma-justitiei-web.pdf
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pensionare la o vîrstă privilegiată în raport cu alţi exponenţi ai sectorului public; lista prea extensivă a agenţilor publici
care pot fi supuşi testării integrităţii profesionale etc.
Studiul CRJM abordează un subiect care nu a fost analizat în mod special şi anume rolul Curţii Constituţionale în
reforma justiţiei. Astfel se menţionează că „CC a examinat constituţionalitatea mai multor iniţiative prevăzute pentru
implementarea SRSJ. Activitatea CC din ultimii ani poate fi criticată de unii și lăudată de alţii. Este totuși incontestabil
că, începând cu anul 2011, aceasta a devenit mult mai proactivă, mai ales atunci când este vorba de interesele judecătorilor. Având în vedere importanţa unor hotărâri a CC pentru reforma justiţiei și combaterea corupţiei, în acest studiu au
fost analizate în detaliu patru hotărâri ale CC, cea prin care a fost declarată neconstituţională lichidarea judecătoriilor
specializate, cea în care a fost examinată reducerea pensiilor judecătorilor, cea cu privire la interpretarea prezumţiei legalităţii proprietăţii și cea cu privire la imunitatea judecătorilor”.
Astfel, urmare a hotărîrilor CC din perioada 2011-2014 parcursul unor acţiuni de reformă cu un caracter mai
incisiv au fost ponderate, atenuate. Unele acţiuni au trebuit să fie corectate prin promovarea unor iniţiative legislative
în regim alert (subiectul instanţelor economice, imunităţii judecătorilor etc.), pentru a nu afecta cursul reformei. Evident, că asemenea evenimente încetinesc cursul reformei, fiind necesară „regruparea forţelor” şi insistarea pe anumite
componente a reformelor, care nu sînt tocmai confortabile şi generează reacţii adverse din partea celor cărora le-au
fost adresate.
În concluzie, trebuie să menţionăm că evaluările externe, la fel, atestă un nivel satisfăcător de realizare a acţiunilor programate de SRSJ. În acelaşi timp, rapoartele de monitorizare paralele arată asupra unor restanţe şi
insuccese care sînt recunoscute şi care au fost reflectate, inclusiv la capitolele precedente ale prezentului Raport.
Provocarea cea mare în perioada 2015-2016, pentru autorităţile responsabile este să asigure aplicarea practică
a tuturor măsurilor normative şi restructurărilor instituţionale, adoptate în perioada precedentă (2011-2016).
Comunicarea cu partenerii de dezvoltare şi societatea civilă, inclusiv, în procesul de monitorizare a implementării SRSJ trebuie să fie fortificată, iar recomandările formulate să fie valorificate de o manieră adecvată de către
autorităţile implementatoare ale SRSJ, un rol important în acest proces revenind MJ, ca instituţie coordonatoare
a proceselor din sector.
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La momentul scrierii SRSJ au fost anticipate cîteva categorii de riscuri: instabilitatea politică, rezistenţa din partea
autorităţilor care urmează a fi supuse reformelor şi capacităţi insuficiente de absorbţie a fondurilor pentru implementarea reformei. La 3 ani de la implementare se poate constata, cu regret, că o bună parte din aceste riscuri s-au produs.
Cu referire la riscul instabilităţii politice reiterăm cele enunţate în capitolele precedente privind perioada 20132014 de implementare a SRSJ. În anul 2014 ritmul reformei a fost compromis de activitatea instabilă a Parlamentului.
Cu titlu de exemplu trebuie invocat pachetul celor 11 proiecte de legi aprobate de Guvern la 16 iulie 2014 orientate spre
implementarea SRSJ cu privire: la mediere, notariat, modificările la Codul de executare, expertiza judiciară şi statutul
expertului judiciar, reforma INJ etc. Anul 2014 a fost un an electoral, iar Parlamentul, cu regret, şi-a suspendat, practic,
activitatea din iulie 2014. Ţinînd cont de reglementările existente, toate aceste proiecte de legi urmează a fi promovate
repetat, ceea ce presupune noi proceduri de consultare/avizare a proiectelor, aprobare de Guvern. Evident, că o atare
stare de fapt influenţează în mod considerabil ritmul reformei care, aşa cum este menţionat şi în rapoartele paralele de
monitorizare, a încetinit în mod considerabil în a doua parte a anului 2014.
Chiar dacă atestăm creşterea numărului de agenţi ai schimbării în sectorul justiţiei, totuşi rezistenţa actorilor
supuşi reformelor, care insistă asupra păstrării zonei de confort şi acceptă doar restructurările care le ameliorează
condiţiile de activitate (ex.: introducerea asistenţilor judiciari pentru fiecare judecător, majorarea de salarii etc.), dar
se împotrivesc oricăror modificări care ţin de responsabilizarea lor (ex. imunitatea judecătorilor). Această rezistenţă
este un permanent obstacol în promovarea mai alertă a reformelor. Practic toate iniţiativele de reformare a sistemului
judecătoresc au fost contestate la CC, deşi toate iniţiativele legislative au trecut filtrul expertizelor Consiliului Europei,
Comisiei de la Veneţia şi altor instituţii internaţionale cu expertiză consistentă în domeniu. Cu titlu de exemplu poate
fi invocată epopeea continuă de 3 ani pentru limitarea imunităţii judecătorilor, inclusiv a imunităţii contravenţionale
(care, de fapt, nu este recunoscută şi agreată de nici un stat al UE). Probleme pregnante persistă şi pe filiera implementării noilor legi. Deşi au fost instituite şi oferite noi instrumente pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, instituţiile
responsabile de aplicarea acestor instrumente invocă imperfecţiunea iluzorie a legilor, fără a fi testat măcar într-un
singur dosar aplicabilitatea acestor norme.
Privitor la capacităţile insuficiente de absorbţie a resurselor bugetare oferite pentru reforma justiţiei, am putea
atesta că acest risc, pare să fi fost depăşit în anul 2014. Potrivit informaţiilor reflectate în secţiunea II.4 din Raport,
gradul de absorbţie în 2014 a fost în proporţie de 95,4%.
O altă problemă sesizată pe parcursul implementării SRSJ şi semnalată constant este că situaţia per sector pare a fi
una amorfă, iar schimbările nu sînt agreate cu prea mult entuziasm. Deşi sporadic apar anumite voci din interior, pînă
la urmă acestea sînt estompate, chiar de către colegii lor. Se mai atestă şi unele relaţii clientelare şi interese corporatiste,
practic în toate domeniile în care intervine SRSJ.
Pînă în prezent mai multe acţiuni ambiţioase şi costisitoare ale reformei au fost şi sînt susţinute/acoperite financiar de către donatori. Provocarea cea mare este ca, după finalizarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă,
autorităţile RM vor trebui să asigure şi să menţină la un nivel la fel de înalt toate aceste programe lansate pe parcursul
reformei (salarizare, sedii renovate, instrumentele IT: PIGD, Femida, registrele electronice etc.
După cum s-a menţionat anterior în cuprinsul acestui raport, la începutul acestui an, partenerii de dezvoltare ai
RM au prezentat Guvernului „Notele informative din partea partenerilor de dezvoltare Moldovei”, care au reliefat, inclusiv, un spectru de probleme-cheie şi provocări pentru reforma justiţiei şi anume:
• Începutul reformei procuraturii
Reforma procuraturii reprezintă o prioritate în asigurarea unei independenţe complete în faţa implicărilor politice şi
a intereselor personale. Noua lege cu privire la procuratură trebuie adoptată fără întârziere, respectând recomandările
Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei, care vor fi formulate la mijlocul lunii martie 2015.
• Intensificarea combaterii corupţiei din sectorul justiţiei:
Odată cu adoptarea Strategiei de Reformă a Justiţiei pentru anii 2011-2016, combaterea corupţiei din sectorul justiţiei
a devenit o prioritate. La finele anului 2013, Parlamentul a adoptat un pachet legislativ privind prevenirea corupţiei în
sistemul judiciar (Legea nr.325 din 23 decembrie 2014; Legea nr. 326 din 23 decembrie 2014; Legea nr.178 din 25 iulie
2014) şi începând cu luna august 2014 a început testarea integrităţii profesionale. Cu toate acestea, rezultatele acestor
inovaţii nu sunt încă vizibile. Guvernul trebuie să-şi intensifice eforturile pentru a asigura implementarea de succes a
legilor sus menţionate.
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• Creşterea vizibilităţii reformei.
Este esenţial să fie explicate scopurile reformei din sectorul judiciar şi să se prezinte publicului rezultatele acesteia, să
se permită participarea activă în procesul de reformă şi să se beneficieze de rezultatele finale ale reformei. În a doua parte
a anului 2014, procesul de implementare a Strategiei de Reformă a Justiţiei a încetinit considerabil. Eşecul de a implementa anumite reforme va avea un impact direct asupra procesului general de implementare a Strategiei de Reformă a
Sectorului Justiţiei. În prezent, este necesar ca în sectorul judiciar să se acţioneze în direcţia reformei. Operaţiunile UE de
susţinere a bugetului pot servi drept cadru pentru reformele cheie.
• Reforma Curţii Constituţionale conform prevederilor Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei;
• Consolidarea capacităţii operaţionale a Comisiei Naţionale de Integritate (CNI); modificări la Legea nr.180 din
19 decembrie 2011 pentru a consolida capacităţile CNI (modificarea procedurii de numire în funcţie a preşedintelui CNI,
aplicarea cerinţelor CNI);
• Iniţierea optimizării hărţii judiciare”.
Aşa cum poate fi observat, problemele invocate de către partenerii de dezvoltare reprezintă şi o preocupare a actorilor din sector şi a decidenților politici (toate aceste subiecte fiind incluse şi în Programul de activitate al Guvernului
Republicii Moldova 2015-2018)92.

92
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Perioada creării infrastructurii legislative şi ajustărilor instituţionale practic este pe ultima sută de metri. Ulterioarele provocări în implementarea SRSJ sînt condiţionate de aplicarea adecvată a cadrului normativ şi instituţional
modernizat. Astfel, în perspectiva, sînt importante următoarele:
A. În calitate de instituţie coordonatoare a procesului de reformă, MJ trebuie să depună toată diligenţa necesară
pentru sensibilizarea şi punerea presiunii asupra actorilor politici privitor la necesitatea asigurării unor procese continui, coerente, consecvente şi durabile de reformă.
B. În anul 2015 este crucial ca acţiunile de promovare şi diseminare a informaţiilor privind implementarea SRSJ
să continue, pentru a populariza şi răspîndi cît mai larg informaţiile privind beneficiile şi implicaţiile practice pe care
le-a produs reforma justiţiei în 3 ani de implementare, acţiunile care sînt în curs de derulare şi care urmează a fi implementate în următorii ani.
C. Conjugarea eforturilor comune ale autorităţilor publice direct responsabile de promovarea noii Legi cu privire la Procuratură: MJ, PG şi Parlamentul, care trebuie să accelereze adoptarea proiectului, luînd în considerare şi
Opinia Comisiei de la Veneţia.
D. Transmiterea unor mesaje şi întreprinderea unor măsuri clare, intransigente şi precise, faţă de persoanele care
nu respectă înaltele standarde de integritate, compromit funcţionalitatea şi imaginea unor întregi instituţii. Peroanele
respective nu vor fi tolerate şi vor fi eliminate din mediul profesional, cu aplicarea sancţiunilor de rigoare. Pentru a
realiza aceste deziderate în continuare este necesară exercitarea presiunii concentrate din partea decidenţilor din sectorul justiţiei, partenerilor de dezvoltare, presei şi societăţii civile.
E. Menţinerea în vizor de către MJ şi toţi decidenţii politici a proiectelor de acte legislative promovate în anul
2014 şi insistarea asupra avansării lor, pentru a asigura reluarea ritmului alert al reformelor din sector, inclusiv în domeniul organizării şi funcţionării profesiilor conexe sistemului justiţiei.
F. Consolidarea eforturilor şi perseverarea în realizarea activităţilor ce ţin de optimizarea hărţii judecătoreşti.
Odată cu finalizarea exerciţiului de evaluare a costurilor acestei optimizări este necesară întreprinderea unor acţiuni
atent conceptualizate şi planificate corespunzător pentru implementarea adecvată şi eficientă a acestei reforme.
G. Asigurarea pilotării, testării noilor e-instrumente: Registrul E-procura, Registrul E-proceduri de executare şi
Registrul E-garanţiilor, ajustarea acestora şi punerea lor în aplicare la scară largă pentru toţi beneficiarii şi utilizatorii
finali.
H. Implementarea noilor proiecte de asistenţă a UE vor oferi o nouă paradigmă pentru eforturile de reformă,
vor accelera procesele de modernizare şi consolidare în domenii extrem de importante ale sectorului justiţiei: sistemul
judecătoresc, sistemul organelor de investigaţie şi urmărire penală şi sistemul post-sentenţial: instituţiile penitenciare
şi organele de probaţiune;
I. Crearea unor platforme de monitorizare tematică a acţiunilor de reformă întreprinse anterior. Monitorizarea
respectivă trebuie desfăşurată pe o platformă permanentă: grup interdisciplinar cu implicarea reprezentanţilor societăţii civile şi suportul partenerilor de dezvoltare, care ar urmări modul de aplicare a regulilor adoptate, ar preveni
şi ar sesiza imediat orice devieri de la parcursul reformei şi ar interveni cu recomandări şi soluţii pentru depăşirea
disfuncţionalităţilor depistate;
J. O altă perspectivă pentru implementarea SRSJ ar fi conectarea acţiunilor cu noile priorităţi prevăzute în
Programul de Guvernare pentru perioada 2015-208, în special este vorba de lansarea unor noi iniţiative care ţin de
prevenirea şi combaterea corupţiei, dar şi de acţiuni care prevăd continuitatea reformei în sectorul justiţiei şi nu sînt
integrate în PAISRSJ;
K. Deoarece anul 2015 este al treilea an de implementare a reformei justiţiei, ar fi oportun ca în sondajul BOP
pentru toamna acestui an să fie integrat un capitol special care va fi consacrat reformei în sectorul justiţiei, pentru a
măsura percepţiile cetăţenilor la 4 ani de la adoptarea SRSJ;
L. Pentru următorii ani trebuie păstrată aceeaşi abordare sistemică a reformelor în sectorul justiţiei, pentru a nu
încetini sau a devia de la cursul reformei orientat spre consolidarea unui sector al justiției modern, accesibil, eficient,
independent, transparent, profesionist și responsabil față de societate.
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