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I. PREZENTARE GENERALĂ
 Misiunea și structura Ministerului Justiției
Ministerul Justiţiei îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr.136/2017 cu privire la
Guvern, Legii privind administrația publică centrală de specialitate și Hotărârii
Guvernului nr.698 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului
Justiției.
Ministerul își realizează funcțiile în următoarele domenii:
1) reforma sistemului justiției şi de drept, anticorupție și integritate;
2) creaţia legislativă şi perfecţionarea legislaţiei;
3) informaţia juridică, evidenţa şi sistematizarea legislaţiei;
4) relaţii internaţionale pe segmentul justiției și drepturilor omului;
5) reprezentarea Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;
6) reprezentarea Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională;
7) reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti;
8) profesii şi servicii juridice;
9) politici punitive ale statului;
10) administrarea, în limitele stabilite de lege, a instanţelor judecătoreşti;
11) expertiză judiciară;
12) arhivă și ținerea lucrărilor de secretariat.
 Modificări de competență

Urmare a deciziei luate în data de 25 februarie 2020 în cadrul Grupului de lucru pentru
elaborarea propunerilor privind reforma instituțională în domeniul politicilor mass-media
creat pe platforma Cancelariei de Stat, politicile în domeniul mass-media urmează a fi
elaborate și promovate de către Ministerul Justiției.
Această decizie a fost luat din considerentul că până la această etapă, cadrul normativ
existent nu stabilește cu claritate de competența cărei autorități a administrației publice
centrale ține elaborarea și promovarea politicilor publice în domeniul mass-mediei.
În scopul realizării acestei misiuni, Ministerul Justiției a demarat procedura de modificare
a propriului Regulamentului de activitate (Hotărârea Guvernului nr.698/2017). Prin
proiectul de modificare a actului normativ menționat se va stabili competența ministerului
și în domeniul politicilor mass-media precum și, vor fi majorate unitățile de personal
necesare în acest sens. Ulterior reglementării la nivel normativ a acestei competențe, dar și
consolidării capacităților de personal, Ministerul Justiției împreună cu alte autorități
publice cu competențe în domeniu, dar și cu reprezentanții mass-mediei va determina care
sunt prioritățile în sector și intervențiile la nivel normativ care urmează a fi realizate.
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 Autoritățile administrative din subordine

Autoritățile administrative din subordinea Ministerului Justiției sunt:
 Administrația Națională a Penitenciarelor
 Inspectoratul Național de Probațiune
 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești
 Centrul Național de Expertize Judiciare
 Agenția Resurse Informaționale Juridice
 Direcția de Justiție a Găgăuziei
 Agenția Națională a Arhivelor

II. DOMENIILE DE ACTIVITATE
Justiția și drepturile omului constituie prioritatea esențială în politicile realizate de
Ministerul Justiției care finalmente au impact major asupra celorlalte sectoare.
Politicile realizate de Ministerul Justiției pe parcursul anului 2020 derivă în cea mai mare
parte din Programul de activitate al Guvernului, care a fost transpus într-un Plan de
acțiuni pentru anii 2020-2023, din Planul de activitate a instituției pentru anul în curs, din
alte documente de politici naționale și sectoriale, dar și din necesitățile și
disfuncționalitățile semnalate în practică pe anumite domenii.
În continuare sunt reflectate principalele activități/
Justiției pe domeniile de activitate.

progrese realizate de Ministerul

Elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative
Creația legislativă este una din cea mai importantă funcție a Ministerului Justiției, acesta
fiind promotorul majorității proiectelor de acte normative în domeniul justiției, drepturilor
omului, integrității, anticorupției, politicilor penale și execuționale, precum și celor care
derivă din celelalte competențe ale ministerului.
Mai jos se vor elucida cele mai importante proiecte de acte normative elaborate,
promovate și adoptate în anul 2020 pe domeniile de activitate ale ministerului.
 În domeniul sistemului judecătoresc și cel al procuraturii
 Modificarea Constituției în partea ce ține de sistemul judecătoresc
În vederea limitării imunității judecătorilor, unificării modului de numire a judecătorilor,
anulării termenului inițial de numire a judecătorilor pe 5 ani și modificării componenței
Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției a reinițiat promovarea proiectului
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Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (art. 116, 121, 122 din
Constituție).
Respectivul proiect a fost remis și Comisiei de la Veneția pentru expertizare, în acest sens
fiind adoptate două opinii, la 20 martie 2020 în cadrul celei de-a 122 sesiune plenară și o
opinie suplimentară la 24 iunie 2020 (CDL-AD(2020)001 și nr. 983/2020 CDLAD(2020)007).
În scopul definitivării proiectului de lege pe principii reciproc acceptabile, Ministerul
Justiției a organizat mai multe runde de consultări pe platforma Grupului de lucru ad-hoc
al Consiliului Europei cu participarea reprezentanților CSM, partidelor politice și
societății civile.
Proiectul remis Curții Constituționale a fost ajustat tuturor recomandărilor reținute de
către Comisia de la Veneția în cele două opinii menționate mai sus.
Urmare a ședinței Guvernului din 1 iulie 2020, proiectul a fost transmis pentru avizare
Curții Constituționale.
Prin Avizul nr.1 din 22 septembrie 2020, Curtea Constituțională a constatat că unele
prevederi ale proiectului nu corespund limitelor materiale de revizuire a Constituției.
Urmare a coordonării repetate a proiectului de lege cu experții Comisiei de la Veneția și
cu membrii Grupului de Lucru de Nivel Înalt al Consiliului Europei, creat de către
Secretarul General al CoE pentru susținerea Republicii Moldova în eforturile sale de
reformare a sistemului judecătoresc, proiectul de lege pentru modificarea Constituției a
fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 730 din 30.09.2020 și a fost transmis repetat
Curții Constituționale.
Printr-un comunicat emis în data de 30 septembrie 2020, Consiliul Europei a reiterat că
prevederile cuprinse în proiectul de amendare a Constituției sunt în conformitate cu
opiniile Comisiei de la Veneția.
Prin Avizul Curții Constituționale nr. 2 din 3 decembrie 2020, proiectul de lege a fost
avizat pozitiv, ulterior fiind remis Parlamentului pentru examinare. Potrivit art. 143 din
Constituție, Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea
Constituției după cel puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei. Totodată, dacă proiectul
nu a fost adoptat pe parcursul unui an de la data prezentării în Parlament inițiativa se
consideră nulă.
 Promovarea proiectului Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității
sectorului justiției pentru anii 2020-2023
La începutul anului curent, Ministerul Justiției a reinițiat procesul de consultări publice a
proiectului Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției
pentru anii 2020 – 2023 și al Planului de Acțiuni de implementare a acesteia cu părțile
interesate, reprezentații societății civile, experții Consiliului Europei, Uniunii Europene și
altor parteneri de dezvoltare.
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Noua Strategie cuprinde o abordare strategică și sistemică a obiectivelor aferente
problemelor existente, cu stabilirea instrumentelor de soluționare și a impactului așteptat,
fapt care va permite stabilirea pe termen mediu a unei viziuni de ansamblu de dezvoltare
durabilă a sectorului justiției.
Prin acest document de politici au fost setate trei direcții strategice de intervenție, și
anume:
I. Independența, responsabilitatea și integritatea actorilor din sectorul justiției
II. Accesul la justiție și calitatea actului de justiție
III. Administrarea eficientă și modernă a sectorului justiției
Prioritățile stabilite în noul document de politici în sectorul justiției derivă din:
 măsurile stabilite în Strategia anterioară care nu au fost realizate/au fost realizate
parțial sau necesită a fi fortificate;
 disfuncționalitățile semnalate în practică la nivel de sistem;
 rapoartele/expertizele structurilor internaționale privind deficiențele sistemului
judecătoresc din Republica Moldova.
Proiectul Strategiei și al Planului de acțiuni a fost elaborat de Ministerul Justiției cu
suportul actorilor din sectorul justiției, a partenerilor de dezvoltare și a societății civile.
Procesul de elaborare a fost unul amplu și de durată iar în scopul asigurării unui proces
transparent și incluziv au fost organizate multiple discuții și consultări pe diferite
platforme.
În procesul de definitivare a proiectului Strategiei și a Planului de acțiuni Ministerul
Justiției a solicitat și suportul Consiliului Europei, care pe platforma membrilor Grupului
ad-hoc de experți a furnizat expertizele necesare. Pe parcursul lunilor mai-iunie 2020 au
fost organizate mai multe videoconferințe cu membrii Grupului ad-hoc de experți ai
Consiliului Europei.
Proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției
pentru anii 2021-2024 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.789/2020 și a fost
remis Parlamentului pentru examinare.
Proiectul Strategiei și al Planului de acțiuni a fost adoptat de către Parlament în data de 26
noiembrie 2020 (Legea nr.204).
 Perfecționarea mecanismului de selectare și desemnare a judecătorului de instrucție
Ministerul Justiţiei a iniţiat un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 514/1995
privind organizarea judecătorească. Prin proiectul dat se propune modificarea art. 15/1 din
legea menționată în vederea perfecţionării mecanismului de selectare şi desemnare a
judecătorilor de instrucţie. În acest sens au fost revizuite competenţele preşedinţilor
instanţelor judecătoreşti, precum şi a Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de
selectare şi desemnare a judecătorilor de instrucţie.
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Adoptarea acestor modificări a fost determinată şi de Hotărârea Curții Constituționale nr.
7 din 24 martie 2020, prin care au fost declarate neconstituționale anumite prevederi din
Legea nr. 514/1995. Astfel, proiectul de lege are drept scop remedierea carențelor
legislative privind limitele de împuterniciri ale Președinților de instanță în procesul de
selectare a judecătorului care va exercita atribuțiile judecătorului de instrucție în cazul în
care niciun judecător nu-și exprimă acordul.
Prin prisma modificărilor operate, se propune majorarea mandatului judecătorului de
instrucţie de la 3 la 5 ani, fără posibilitatea de a exercita două mandate consecutive, astfel
încât nu va fi posibilă selectarea şi determinarea fără consimţământ şi în mod repetat a
aceluiaşi judecător pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie. Totodată, în
vederea stabilirii unei garanții suplimentare în favoarea independenței judecătorului,
Președintele instanței de judecată urmează să-și motiveze demersul în baza calităților
profesionale ale candidatului sau să motiveze dacă situația particulară a judecătorului îi
permit acestuia să candideze, contrar voinței sale.
Proiectul a fost definitivat în baza avizelor recepționate, iar în scopul excluderii tuturor
divergențelor urmează a fi expediat pentru avizare repetată.
 Reglementaraea instituției regresului în contextul condamnării Republicii Moldova de
către CtEDO
În scopul reglementării, într-un cadru normativ comprehensiv, a mecanismului de aplicare
a instituției regresului în contextul condamnării Republicii Moldova de către Curtea
Europeană, a fost elaborat proiectul de lege de modificare a mai multor acte legislative. În
special, s-a stabilit că în cazul în care printr-o hotărîre a Colegiului disciplinar al
judecătorilor sau procurorilor se va constata existența unei abateri disciplinare urmare a
pronunțării unei hotărîri CEDO de condamnare a RM prin care judecătorul sau procurorul
se face vinovat, hotărîrea de constatare a abaterii disciplinare va constitui drept temei de
adresare în instanță în ordine de regres.
Necesitatea acestor modificări derive din multiplele condamnări ale RM la CEDO din care
se poate de constatat grave abateri comise de către reprezentanții sistemului judecătoresc.
Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament în lectură finală la 26 noiembrie 2020.
 Modificarea Legii cu privire la Procuratură
În vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 13/2020 prin care au fost
declarate neconstituționale prevederile referitoare la selecția candidaților la funcția de
Procuror General de către comisia constituită pe lângă Ministerul Justiției, a fost elaborat
proiectul de lege pentru operarea modificărilor de rigoare. Prin proiectul de lege se
propune revenirea la procedura instituită anterior modificărilor declarate neconstituționale
și anume la organizarea întregului proces de selecție de către Consiliul Superior al
Procurorilor. De asemenea, modificări au fost propuse și în partea referitoare la procedura
de desemnare a Procurorului General interimar.
Proiectul de lege a fost aprobat în ședința Guvernului din 15 iulie 2020 iar la 16 iulie a
fost adoptat de Parlament (Legea nr. 145/2020).
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 În domeniul drepturilor omului
 Asigurarea egalității și eradicarea practicilor discriminatorii
În scopul consolidării cadrului legal privind prevenirea și combaterea discriminării dar și
fortificării mecanismului instituțional, Ministerul Justiției a reinițiat procesul de
promovare a proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative. Proiectul de lege
ajustat la recomandările Consiliului Europei formulate în expertiza recepționată în
decembrie 2019 a fost coordonat pe parcursul lunii iulie 2020 cu organele interesate.
Totodată, având în vedere implicațiile bugetare ale proiectului a fost elaborată Analiza de
impact care a fost expediată pentru expertizare la 16 decembrie 2020 prin scrisoarea
nr.03/9969.
În scopul definitivării proiectului pe principii reciproc acceptabile, Ministerul Justiției a
desfășurat mai multe ședințe de lucru.
Principalele obiective ale proiectului sunt: extinderea criteriilor de non-discriminare;
consolidarea cadrului instituţional în domeniu; îmbunătăţirea mecanismului de colectare
de date în materia egalităţii, nediscriminării şi diversităţii, precum și de monitorizare și
evaluare a acestor date etc.


Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane

În vederea îmbunătățirii cadrului normativ privind acordarea asistenței juridice garantate
de stat și protecției victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de ființe umane, a
fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative care a fost adoptat
de către Parlament prin Legea nr.1 din 06.02.2020. Urmare a modificării cadrului
normativ, victimele și prezumatele victime ale traficului de ființe umane vor beneficia de
asistența juridică garantată de stat, indiferent de nivelul veniturilor obținute. În același
timp au fost incluse ca beneficiari de asistență juridică și solicitanții de azil.
 Protecția victimelor infracțiunilor sexuale
În scopul fortificării drepturilor materiale și procesuale ale victimelor infracțiunilor
atentează la libertatea și inviolabilitatea sexuală a persoanei, în corespundere
standardele instituite prin Convenția de la Istanbul și Convenția de la Lanzarote,
suportul Centrului Internațional „La Strada” și a experților antrenați a fost elaborat
proiect de lege în acest sens.

ce
cu
cu
un

Proiectul legii a fost aprobat la ședința Guvernului din 30 noiembrie 2020 și a fost
expediat Parlamentului pentru examinare.
 Instituirea mecanismului de monitorizare electronica a agresorilor în familie
În scopul asigurării executării efective a ordonanțelor de protecție prin monitorizarea
electronică de către organele de probațiune a persoanelor care comit acte de violență în
familie la etapa de aplicare a măsurilor de protecție victimei, Ministerul Justiției a elaborat
și promovat un proiect de lege în acest sens care a fost adoptat de Parlament la 11 iunie
2020 (Legea nr.85/2020).
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Modificările operate acordă și posibilitatea victimei, precum și membrilor familiei
acesteia de a fi monitorizați electronic printr-un sistem electronic de supraveghere (de
tipul unui telefon GSM de mici dimensiuni), doar dacă aceștia își exprimă acordul în
formă scrisă.

 Incriminarea desfășurării curselor ilegale
La 9 iulie 2020, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova, a fost
votat în cea de-a doua lectură, cu majoritatea voturilor proiectul de Lege, elaborat și
promovat de către Ministerul Justiției, prin care se operează modificări la prevederile
Codului penal și Codului contravențional în partea ce ține de incriminarea organizării și
participării la competițiile auto ilegale.
 Majorarea sancțiunilor pentru acțiunile de profanare a mormintelor și a
monumentelor
Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (Codul penal, Codul
contravențional) a fost elaborat în scopul ajustării sancțiunilor pentru acțiunile de
profanare a mormintelor și a monumentelor și încălcarea legislaţiei cu privire la cultele
religioase.
Proiectul de lege a fost adoptat de către Parlament în lectură finală la 19 noiembrie 2020.
 Modificarea legislației contravenționale
Proiectul Legii privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.
218/2008 este elaborat de Ministerul Justiției urmare a propunerilor prezentate de către
ministere și autoritățile administrative centrale. Scopul proiectului fiind contracararea
unor fenomene îndreptate spre încălcarea unor drepturi constituționale ale persoanei
fizice, atentarea la sănătatea populației și a persoanei, precum și spre atentarea la ordinea
și securitatea publică. Totodată, proiectul urmărește concretizări și concordări de norme
juridice în limita cadrului juridic național/internațional, precum și majorări de sancțiuni
orientate spre atingerea scopurilor prevăzute de art. 2 din Codul contravențional.
Proiectul a fost avizat cu toate autoritățile interesate și se definitivează în baza avizelor
recepționate.
 Instituirea moratoriului asupra mecanismului care permite reducerea pedepselor
condamnaților din cauza condiţiilor precare de detenție
În procesul de implementare a remediului compensator, practicienii au semnalat o serie de
deficienţe legislative, care, în ansamblu, au generat o practică neuniformă de aplicarea a
acestuia şi a permis reducerea pedepsei privative de libertate în privinţa unui număr
alarmant de persoane deţinute. În urma monitorizării implementării mecanismului creat,
prin prisma datelor statistice ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, s-a constatat
9
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că până la data de 10 februarie 2020, au fost înregistrate 5372 plângeri ale deţinuţilor cu
privire la condiţiile precare de detenţie din instituţiile penitenciare din ţară, din totalul de
aproximativ 6700 deţinuţi aflaţi în custodia statului, ceea ce a reprezentat un indicator
alarmant.
Prin urmare, pentru a nu afecta procesul de realizare a scopului pedepsei penale şi a
activităţilor de resocializare şi reintegrare demarate de către instituţiile penitenciare, prin
Legea adoptată la 12 martie 2020 Parlamentul a suspendat mecanismul de reducere a
pedepsei pentru deținuți pe motivul condițiilor precare.
În același timp, Ministerul Justiției a elaborate un proiect de lege în scopul îmbunătățirii
mecanismului și eliminării carențelor atestate, precum și a elaborat proiectul Hotărârii
Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condițiilor de
detenție.
 În domeniul profesiilor juridice conexe justiției
 Instituirea unor garanții profesionale avocaților
În scopul instituirii unor garanții profesionale avocatului/avocatului stagiar a fost elaborat
proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative. Prin acest proiect de lege se
propune amendarea cadrului legislativ în așa mod încât avocații și avocații stagiari întru
exercitarea obligațiilor de apărare a drepturilor și libertăților omului să poată realiza
sarcinile ce le revin atât în procesul de adunare a probelor prin asigurarea accesului la
informații, cât și în procesul de realizare a apărării, fără ca în activitatea lor direct sau
indirect să fie exercitate careva imixtiuni ce ar împiedica sau restricționa activitatea de
apărare.
Proiectul de lege a fost avizat cu toate părțile interesate.
 Responsabilizarea activității executorilor judecătorești
În scopul sporirii gradului de responsabilizare a executorului judecătoresc și consolidării
capacităților organului de autoadministrare a fost reinițiat procesul de promovare a
proiectului Legii pentru modificarea Legii nr. 113/2010. În data de 30.06.2020 a fost
remis Cancelariei de Stat pentru a fi expediat avizării repetate.
 În domeniul anticorupției și asigurării integrității în sectorul public
 Reglementarea normativă a SIA „e-Integritate”
Pentru a spori eficiența și impactul sistemului de declarare a averilor și intereselor în
format electronic, prin Hotărârea Guvernului nr.228 din 10.04.2020 a fost aprobat.
Regulamentului SIA „e-Integritate”.
 Elaborarea mecanismului de implementare a Legii nr. 122/2018 privind avertizorii de
integritate
10
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În vederea asigurării implementării art. 9 alin. (2) din Legea nr. 122/2018, a fost elaborat
proiectul Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare internă a
dezvăluirilor practicilor ilegale. Prin proiect se instituie și măsuri de protecție a
avertizorilor. Or, protecția avertizorului de integritate este esențială pentru protejarea
interesului public şi promovarea unei culturi a responsabilităţii şi integrităţii publice.
Proiectul a fost aprobat prin Hotărîre Guvernului nr.23 din 22.01.2020.
 Reglementarea regimului juridic al cadourilor
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind regimul juridic al cadourilor a fost elaborat de
către Ministerul Justiţiei în colaborare cu Centrul Național Anticorupție şi cu suportul
Proiectului comun al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei „Combaterea corupţiei
prin aplicarea legii şi prevenire” (CLEP), care are drept obiectiv major consolidarea
cadrului normativ și instituțional anticorupţie în Republica Moldova în concordanţă cu
standardele europene şi internaţionale. Asigurarea respectării regimului juridic al
cadourilor reprezintă una dintre acțiunile prevăzute în Planul de Acțiuni al Strategiei
Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020.
Proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.116 din 26.02.2020.
 Majorarea sancțiunilor penale pentru faptele de corupție
În scopul identificării soluțiilor optime de realizare a acestei măsuri, prin scrisoarea
nr.03/5491 din 28.07.2020 Ministerul Justiției a solicitat PG, PA, MAI, CNA și unor
asociații obștești, delegarea reprezentanților pentru a participa în cadrul grupului de lucru
instituit pe platforma ministerului.
Proiectul inițial a fost examinat la ședința secretarilor de stat din 6 august 2020 și expediat
pentru avizare tuturor autorităților vizate. Prin scrisoarea nr.03/6408 din 26.08.2020,
proiectul de lege pentru modificarea Codului penal a fost transmis Guvernului pentru
aprobare.
Proiectul a fost aprobat de către Guvern în cadrul ședinței din 3 septembrie 2020. Pe data
de 10 septembrie 2020 proiectul de lege a fost adoptat de către Parlament în lectură finală
(Legea nr. 165).
 Fortificarea mecanismului de control al averii și intereselor
La data de 04 noiembrie 2020, Ministerul Justiției a anunţat despre inițierea procesului de
elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vor avea drept
scop perfecționarea mecanismului de control al averilor și intereselor personale. Astfel,
proiectul actului normativ va urmări, în principal, modificarea Legii nr. 132/2016 cu
privire la Autoritatea Națională de Integritate, precum și a Legii nr. 989/2002 cu privire la
activitatea de evaluare, pentru a oferi inspectorilor de integritate competența de a solicita
efectuarea evaluării bunurilor în cadrul procedurilor de control al averilor, cu scopul
identificării valorii reale/de piață a acestora, în vederea excluderii practicilor de dobîndire
a bunurilor la prețuri derizorii, de la persoane care nu pot justifica proveniența acestora.
Suplimentar, proiectul de lege va urmări operarea și altor modificări în Legea nr.
132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind
11
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declararea averii și a intereselor personale, care vor contribui la eficientizarea funcționării
Autorității Naționale de Integritate, precum și la perfecționarea cadrului normativ privind
controlul averii și a intereselor personale.
Amendarea legislației în scopul enunțat supra constituie și o condiționalitate a
Memorandumului de Înţelegere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind
asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Chișinău la 21 iulie 2020
și la Bruxelles la 23 iulie 2020, și ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova la 10
septembrie 2020.


Proiectului Codului de conduită al angajatului Centrului Național Anticorupție

Ministerul Justiției împreună cu CNA a elaborat proiectul Hotărârii Parlamentului
privind aprobarea Codului de conduită al angajatului Centrului Naţional Anticorupţie. În
prezent, în conformitate cu Legea nr.100/2017 proiectul este la etapa de avizare repetată
cu toate autoritățile vizate.
 În domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
 Reglementarea procedurii de constatare a încălcărilor în domeniul spălării banilor și
finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor
În vederea creării cadrului normativ conex la Legea nr. 308 din 2017 cu privire la
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Ministerul Justiției a
elaborat proiectul Legii privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul
prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.
Proiectul a fost adoptat de către Parlament prin Legea nr.75 din 21.05.2020 și are drept
scop asigurarea securității statului, protejarea sistemul național financiar-bancar,
financiar-nebancar şi a liberilor-profesioniști, apărării drepturilor şi intereselor legitime
ale persoanelor fizice şi juridice, precum şi ale statului.
 Promovarea proiectului Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării
banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024
În vederea obținerii unor rezultate viabile în sectorul național de prevenire și combatere a
spălării banilor și finanțării terorismului, dar și menținerii unei abordări strategice și
sistemice asupra întregului proces, Ministerul Justiției în comun cu Serviciul Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor a promovat proiectul Strategiei naționale de prevenire și
combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a
proiectului Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.
Scopul elaborării strategiei a fost determinat în primul rînd de necesitatea implementării
tuturor concluziilor și recomandărilor formulate de către Comitetul MONEYVAL în
cadrul celei de-a V runde de evaluare.
Proiectul acestui document de politici a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665 din
03.09.2020 și a fost adoptat de Parlament în data de 16 decembrie 2020.
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 Reglementarea procedurii de implementare a sancțiunilor financiare aferente
activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă
Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente
activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă a fost elaborat în
scopul implementării standardelor Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF)
(Recomandarea 6 și 7), precum și a recomandărilor formulate de experții Comitetului
Moneyval în Raportul de evaluare a Moldovei, aprobat în iulie 2019 la Strasbourg.
Totodată, proiectul Regulamentului asigură implementarea în măsură deplină a
Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind aplicarea
sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere
în masă.
Proiectul a fost remis Guvernului pentru aprobare la data de 12.10.2020.
 În domeniul sistemului administrației penitenciare
 Instituirea moratoriului asupra mecanismului care permite reducerea pedepselor
condamnaților din cauza condiţiilor precare de detenție
În procesul de implementare a remediului compensator, practicienii au semnalat o serie de
deficienţe legislative, care, în ansamblu, au generat o practică neuniformă de aplicarea a
acestuia şi a permis reducerea pedepsei privative de libertate în privinţa unui număr
alarmant de persoane deţinute. În urma monitorizării implementării mecanismului creat,
prin prisma datelor statistice ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, s-a constatat
că până la data de 10 februarie 2020, au fost înregistrate 5372 plângeri ale deţinuţilor cu
privire la condiţiile precare de detenţie din instituţiile penitenciare din ţară, din totalul de
aproximativ 6700 deţinuţi aflaţi în custodia statului, ceea ce a reprezentat ă un indicator
alarmant.
Prin urmare, pentru a nu afecta procesul de realizare a scopului pedepsei penale şi a
activităţilor de resocializare şi reintegrare demarate de către instituţiile penitenciare, prin
Legea adoptată la 12 martie 2020 Parlamentul a suspendat mecanismul de reducere a
pedepsei pentru deținuți pe motivul condițiilor precare.
În același timp, Ministerul Justiției a elaborate un proiect de lege în scopul îmbunătățirii
mecanismului și eliminării carențelor atestate, precum și a elaborat proiectul Hotărârii
Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condițiilor de
detenție.
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Etapa de promovare a proiectelor elaborate pe parcursul anului 2020
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Expertiza juridică a proiectelor de acte normative
Potrivit prevederilor Legii nr.100/2017, Ministerul Justiției efectuează expertiza juridică
pentru toate proiectele actelor normative elaborate de către autorităţile administrației
publice centrale de specialitate şi autorităţile publice autonome. Expertiza juridică are
menirea de a asigura: a) concordanţa între proiectul actului normativ și prevederile
Constituţiei, ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale
legislaţiei naţionale şi ale legislaţiei Uniunii Europene, concordanţa proiectului actului
normativ cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, precum şi cu cea a Curţii Europene a
Drepturilor Omului; b) respectarea standardelor internaţionale în domeniul drepturilor
omului; c) reglementarea integrală a raporturilor sociale abordate în proiect; d) încadrarea
dispoziţiilor proiectului în cadrul normativ în vigoare; e) corespunderea proiectului actului
normativ normelor tehnicii legislative.
Mai jos sunt reflectate datele statistice privind procesul expertizei juridice.

De asemenea, actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de
specialitate şi ale autorităţilor publice autonome care vizează drepturile şi interesele
legitime ale omului sînt supuse expertizei juridice obligatorii şi se înregistrează de către
Ministerul Justiţiei.
Numărul actelor departamentale înregistrate este reflectat în diagramă.

15

Raportul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2020

Relațiile cu Parlamentul, Guvernul și Curtea Constituțională
Potrivit competențelor sale, Ministerul Justiției asigură reprezentarea Guvernului în
Parlament și Curtea Constituțională. Regulamentul cu privire la reprezentantul Guvernului
în Parlament și la Curtea Constituțională este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
872/2013. Pentru a asigura această reprezentare, ministerul:
- pregătește materialele necesare pentru participarea reprezentantului Guvernului în cadrul
ședințelor comisiilor permanente ale Parlamentului, ședințelor Biroului permanent al
Parlamentului şi ședințelor plenare ale Parlamentului;
- prezintă rapoarte şi informaţii pentru Guvern cu privire la mersul şi rezultatul examinării
în Parlament a proiectelor de acte legislative după fiecare şedinţă plenară;
- pregăteşte materialele necesare pentru participarea reprezentantului Guvernului în cadrul
şedinţelor Curții Constituționale;
- asigură participarea membrilor Guvernului în cadrul şedinţelor Curții Constituționale.
Pe parcursul anului 2020 au avut loc:
 ședințe plenare ale Parlamentului – 30;
 ședințe de Guvern – 52;
 ședințe ale Curții Constituționale – 20.
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Administrarea instanțelor judecătorești
 Dezvoltarea sistemului informaţional judiciar
Pe parcursul perioadei de referință noua versiune a Sistemului informațional judiciar
(PIGD 5.0) a fost implementat în toate instanțele de judecată. De asemenea, au fost
îmbunătățite/completate continuu funcționalitățile Programului Integrat de Gestionare a
Dosarelor, în total fiind dezvoltate, testate și implementate în mediul de producție 148
modificări de sistem.
Cu suportul Programului pentru Justiție Transparentă, a fost instalată pe mediul de
producție soluția informatică ”IMPERVA” care are menirea de a monitoriza continuu
vulnerabilitățile Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor și acțiunile care pot fi
calificate ca suspiciuni de fraudare a sistemului. Soluția respectivă permite generarea
automată a rapoartelor tehnice privind starea sistemului. Totodată, începînd cu 15
septembrie 2020 a fost instalată pe mediul de producție soluția MEDIASERVER care va
asigura stocarea securizată a înregistrărilor audio a ședințelor de judecată la nivel central
și accesarea acestora direct din sistem de către utilizatorii PIGD. În acest sens, utilizatorii
sistemului din instanțe au fost instruiți și ghidați să salveze înregistrările audio a ședințelor
de judecată direct în sistem, acest proces fiind monitorizat de către Agenție lunar.

Consecvent, au fost dezvoltate noi funcționalități pentru portalul instanțelor, fiind creată o
pagină principală cu criterii de căutare îmbunătățite și alte funcționalități care urmează a fi
lansată în producție pînă la sfîrșitul anului în curs.
De asemenea, a continuat exploatarea experimentală a soluţiei informatice e-Dosar
Judiciar, în cadrul Curții de Apel Cahul și Judecătoriei Cahul. Soluția respectivă este o
componentă a Sistemului informaţional judiciar, ce permite depunerea electronică a
cererilor de chemare în judecată de participanţii la proces cu aplicarea semnăturii
electronice avansate calificate, expedierea citaţiilor în formă electronică, coordonarea online de către judecător a calendarului şedinţelor de judecată cu părţile dosarului,
includerea înscrisurilor on-line în cadrul sistemului Programul Integrat de Gestionare a
Dosarelor şi facilitează accesul părţilor la proces la toate acţiunile procedurale efectuate
de instanţa de judecată în dosarul electronic.
 Implementarea aplicației de videoconferință
Cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, au fost procurate
25 echipamente noi de videoconferinţă pentru toate sediile secundare ale judecătoriilor.
Donația vine să completeze cele 20 seturi oferite, anterior, de către Program, pentru
sediile centrale ale tuturor instanțelor judecătorești. Acest fapt permite extinderea razei de
aplicare a aplicaţiei de teleconferinţă în cazurile prevăzute de art.469, 473/1, 473/2 din
Codul de procedură penală în toate sediile instanțelor judecătorești.
Pe perioada stării de urgență au avut loc peste 800 ședințe de judecată cu utilizarea
sistemului de videoconferință. În perioada mai-decembrie 2020 s-au desfășurat prin
intermediul videoconferinței încă aproximativ 9559 ședințe de judecată.
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 Implementarea sistemului statisticii judiciare electronice
În perioada de referință au fost generalizate și publicate pe pagina Agenției de
Administrare a Instanțelor Judecătorești, dar și pe pagina web a Ministerului Justiției 102
rapoarte statistice privind activitatea sistemului judecătoresc.
De asemenea, au fost întreprinse o serie de măsuri în scopul dezvoltării şi implementării
raportării statistice electronice, orientării activităţii Agenţiei şi a întregului sistem
judecătoresc pe analiza performanţei activităţii judecătoreşti, inclusiv prin prisma
instrumentelor recomandate de CEPEJ şi canalizării eforturilor actorilor implicaţi în
direcţia identificării/propunerii/aplicării de soluţii pentru remedierea problemelor
identificate.
Astfel, au fost elaborate și aprobate modelele rapoartelor statistice electronice și Ghidul
privind introducerea datelor în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor pentru
generarea rapoartelor statistice electronice. Drept urmare, în debutul anului 2020 a fost
lansată pilotarea raportării statistice electronice în 8 instanțe-pilot (curțile de apel Comrat
și Bălți și judecătoriile din circumscripția teritorială a acestora) iar în luna octombrie 2020
pilotarea a fost extinsă în toate instanțele judecătorești, personalul instanțelor fiind instruit
în prealabil și oferindu-li-se asistență metodologică continuu de reprezentanții
Programului pentru Justiție Transparentă dar și de angajații Agenției.
Pe parcursul acestei perioade au fost elaborate și publicate pe pagina web a Agenției 13
rapoarte lunare de monitorizare a modului de repartizare a dosarelor în instanțele
judecătorești, 11 rapoarte privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată și 4 rapoarte
trimestriale privind modul de publicare a hotărîrilor judecătorești pe pagina web a
instanțelor.
 Instruirea angajaților instanțelor
Pe segmentul instruirii continue a angajaților instanțelor, în perioada de referință au fost
organizate cursuri de instruire pentru 131 angajați ai instanțelor judecătorești în privința
mecanismului de interpretare și analiză a indicatorilor de măsurare a performanței
judiciare, managementul calității serviciilor judiciare, gestionarea activității instanțelor,
planificarea strategică, strategia de comunicare a instanțelor.
De asemenea, a fost coordonată cu Institutul Național al Justiției instruirea continuă a
1802 angajați ai secretariatelor instanțelor judecătorești dintre care 947 asistenți judiciari,
690 grefieri, 20 șefi secretariat și 145 specialiști din cadrul direcțiilor/secțiilor de evidență
și documentare procesuală.
Cu suportul Programului pentru Justiție Transparentă, în aceeași perioadă au fost instruiți
1482 angajați ai instanțelor privind procedura corectă de utilizare și documentare a
Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, anonimizare a datelor cu caracter
personal, publicare a hotărîrilor judecătorești pe pagina web a instanței, privind statistica
judiciară electronică și modul de verificare a rapoartelor statistice electronice.
În aceeași perioadă, la solicitarea Agenției și cu suportul Agenției Achiziții Publice 47
angajați ai instanțelor au beneficiat de instruiri privind procedura de achiziții publice. În
același context, în vederea soluționării problemelor de ordin organizatoric ale instanțelor
18
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în perioada de referință angajații Agenției au oferit telefonic asistență metodologică zilnic,
și prin intermediul videoconferinței în cadrul ședințelor de lucru organizate în acest scop.
 Efectuarea auditului în cadrul instanțelor judecătorești
În perioada de referință a fost efectuată o misiune de audit intern în cadrul tuturor
judecătoriilor și curților de apel cu tematica ”Evaluarea funcționalității procesului de
comunicare oficială a judecătoriilor și curților de apel prin prisma serviciului de poștă
electronică oficială și paginii web”.
Raportul cu constatările echipei de audit a fost remis instanțelor auditate și Consiliului
Superior al Magistraturii, fiind recepționate planurile de activitate din instanțe pentru
realizarea recomandărilor din Raport și oferită consilierea solicitată din partea Agenției.
Actualmente, este în proces de definitivare a doua misiune de audit intern cu tematica
”Evaluarea în judecătorii a nivelului (timpului) de ocupare a sălilor de ședință (de
judecată)”.

Coordonarea activităților profesiilor juridice
Potrivit atribuțiilor funcționale, Ministerul Justiției este responsabil de monitorizarea şi
efectuarea, în limitele stabilite de lege, a controlului asupra modului în care sunt exercitate
și prestate serviciile juridice de către profesiile liberale(notari, executori judecătorești,
avocați, mediatori, administratori autorizați, experți judiciari, traducători și interpreți). De
asemenea, politicile în domeniul activității tuturor profesiilor juridice sunt elaborate și
promovate de minister.
Pe parcursul anului 2020 au fost eliberate 25 de licențe pentru exercitarea profesiei de
avocat și au fost elaborate 158 de decizii cu privire la consemnarea datelor în Registrul
cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați. De asemenea, au fost eliberate 19
atestate de mediator.
În perioada de referință au fost recepționate 390 de solicitări care vizează efectuarea
înregistrărilor în Registrul blanchetelor speciale de strictă evidență pe care se întocmesc
actele notariale sustrase, deteriorate sau distruse, 66 de solicitări care vizează efectuarea
înregistrărilor în Registrul de înregistrare a blanchetelor speciale de strictă evidență pe
care se întocmesc actele notariale, și au fost efectuate 11 mențiuni în registrul electronic
privind modificarea sediilor notarilor.
La fel, au fost examinate 637 de petiții cu privire la activitatea profesioniștilor, după cum
urmează:
- la acțiunile executorilor judecătorești - 351 petiții;
- la acțiunile notarilor - 68 petiții;
- la acțiunile experților judiciari - 29 petiții;
- la acțiunile avocaților - 61 petiții;
- la acțiunile administratorilor autorizați - 35 petiții;
- la acțiunile mediatorilor - 1 petiție;
- la acțiunile Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat – 2 petiții;
- privind eliberarea duplicatelor notariale din arhiva ministerului justiției - 42 petiții;
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- alte tematici - 49 petiții.

Cooperarea Juridică Internațională
Potrivit competențelor, Ministerul Justiției asigură cooperarea juridică internațională în
materie civilă și penală. Potrivit art. 1 din Legea nr. 164/2003 pentru ratificarea Protolului
la Convenția privind asistența juridică și raporturile juridice în materie
civilă, familială și penală din 22 ianuarie 1993, Republica Moldova întreține relații cu
Părțile Contractante doar prin intermediul Ministerului Justiției și Procuraturii Generale.
Pe parcursul anului 2020, în cadrul Direcției Cooperare Juridică Internațională au parvenit
6521 scrisori, dintre care 3626 au fost în materie penală, iar 2895 în materie civilă și au
fost inițiate 104 cauze de extrădare, persoanele fiind reținute atît pe teritoriul statelor
străine, cît și pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, pe teritoriul statelor străine au fost
reținute persoanele anunțate în căutare de către autoritățile competente ale Republicii
Moldova, după cum urmează:

Din cauzele de extrădare inițiate în anul 2020, au fost extrădate doar 13 persoane:
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În cele ce urmează, se menționează persoanele reținute pe teritoriul Republicii Moldova,
anunțate în căutare de către autoritățile competente ale statelor străine:
 Pentru Federația Rusă – 1 persoană
 Pentru România – 3 persoane
 Pentru Republica Italiană – 1 persoană
 Pentru Republica Turcia – 1 persoană
 Pentru Republica Elenă – 1 persoană
 Pentru Ucraina – 1 persoană
De asemenea, pe parcursul anului 2020, au fost inițiate 70 cauze de transfer de persoane
condamnate:
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De pe teritoriul Republicii Moldova au fost inițiate 3 cauze de transfer: o cauză în
Republica Turcia, o cauză în Georgia și o cauză în Federația Rusă.

Reprezentarea intereselor statului în instanțele judecătorești
internaționale și naționale
 Reprezentarea Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Republica Moldova este reprezentată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de către
Agentul guvernamental, responsabil și de asigurarea executării hotărârilor și a deciziilor
Curții Europene în cauzele împotriva Republicii Moldova. Activitatea Agentului
guvernamental este asigurată de сătre subdiviziunea specializată din cadrul aparatului
central al Ministerului Justiției.
În perioada de referință în privința Republicii Moldova au fost pronunțate 32 de hotărâri,
dintre care în 28 de cauze a fost constatată cel puțin o încălcare a Convenției pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale de către Republica Moldova, iar
în 2 cauze Curtea s-a pronunțat cu privire la acordarea satisfacției echitabile (hotărârile
Ojog și alții v. Republica Moldova, nr. 1988/06, 18 februarie 2020 și Electronsevice Nord
S.A. v. Republica Moldova, nr. 12918/12, 23 iunie 2020). De asemenea, trebuie menționat
faptul că în 2 hotărâri (cauzele Cazac și Surchician v. Republica Moldova, nr. 22365/10, 7
ianuarie 2020, Oprea și alții v. Republica Moldova, nr. 36545/06, 18 februarie 2020) care
se referă la încălcări ale Convenției de către structurile neconstituționale din stânga
Nistrului, Curtea nu a constatat nicio încălcare a Convenției de către Republica Moldova.
În aceste cauze, Curtea a recunoscut încălcarea Convenției de către Federația Rusă, care
continuă să exercite un control efectiv asupra teritoriului din stânga Nistrului.
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Analiza hotărârilor Curții Europene pronunțate în perioada de referință în cauzele versus
Republica Moldova relevă încălcarea următoarelor articole din Convenție: dreptul la viață
(Articolul 2); dreptul de a nu fi supus tratamentelor inumane și degradante, și lipsa unei
anchete eficiente în acest sens (Articolul 3), dreptul la libertate și la siguranță (Articolul
5); dreptul la un proces echitabil (Articolul 6); dreptul la respectarea vieții private și de
familie (Articolul 8); dreptul la un remediu efectiv (Articolul 13), interzicerea
discriminării (Articolul 14), dreptul la proprietate (Articolul 1 din Protocolul 1); dreptul la
alegeri libere (Articolul 3 din Protocolul nr. 1); libertatea de circulație (Articolul 2 din
Protocolul nr. 4).
Curtea Europeană a pronunțat 29 de decizii cu privire la scoaterea de pe rol a cauzelor sau
declararea inadmisibilă a acestora.
Pentru hotărârile și deciziile pronunțate în anul 2020 Guvernul Republicii Moldova a
achitat reclamanților compensații în mărime de 2075408 euro și 10000 lei (pentru anul
2019 suma a constituit 536196,37 euro și 15000 lei).
În anul 2020 Curtea Europeană a comunicat Guvernului Republicii Moldova 40 de cereri
noi. Cauzele comunicate Guvernului reprezintă un indice relativ, care reflectă atât
capacitatea Curții de a procesa cererile care necesită o poziție a Guvernului reclamat, cât
și numărul de cereri care ridică anumite probleme cu privire la admisibilitate și fond,
acestea putând fi declarate ulterior și inadmisibile.
În aceeași perioadă, Direcția agent guvernamental a expediat în adresa Curții 53 de
observații cu privire la admisibilitatea și fondul cererilor comunicate, 39 de observații cu
referire la pretențiile de satisfacție echitabilă și a depus 15 cereri de revizuire în fața
instanțelor naționale, fiind inițiate, astfel, și proceduri de reglementare amiabilă în 15
cauze pendinte în fața Curții. De asemenea, Direcția agent guvernamental a interpelat
diferite autorități cu privire la cererile comunicate, prin intermediul a 816 scrisori.
În perioada de referință, Agentul guvernamental a finalizat procedura de reglementare
amiabilă în 8 cereri comunicate Guvernului și a prezentat Curții 8 declarații unilaterale.
Prin rezoluțiile adoptate de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei în anul
2020, a fost încetată supravegherea executării hotărârilor Curții Europene versus
Republica Moldova în 48 de cauze.
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Statistica privind cauzele versus Republica Moldova pendinte la
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei pentru supravegherea
executării
Nr. Total de cauze pendinte
6
20

9
25

Cauze noi parvenite la executare
26
10

Cauze executate
41

48

41

31

200

173

156

2018

2019

2020

101
30

270

2015

286

2016

271

2017

 Reprezentarea intereselor statului în instanțele de judecată naționale
Pe parcursul anului 2020, au fost depuse 462 cereri de chemare în judecată care în cea
mai mare parte au vizat: (1) repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea
dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen
rezonabil a hotărîrii judecătoreşti; (2) reparareaprejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite
ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti. Interesele
statului în aceste categorii de cauze sunt reprezentate de către Ministerul Justiției.
În tabelul de mai jos sunt reflectate datele pe categorii de cauze.
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Temeiul legal

Numărul de cereri înregistrate

Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea 229
de către stat a prejudiciului cauzat prin
încălcarea dreptului la judecarea în termen
rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în
termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti
Legea nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 privind 187
modul de reparare a prejudiciului cauzat prin
acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală ale
procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti
Codul administrativ şi altele

42

În adresa Ministerului Finanțelor au fost expediate spre executare 97 titluri executorii.
Temeiul legal

Numărul de titluri
executorii

Suma totală a
prejudiciului achitat

Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind 53
repararea de către stat a prejudiciului cauzat
prin încălcarea dreptului la judecarea în termen
rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea
în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti

3 348 606,54 MDL

Legea nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 44
privind modul de reparare a prejudiciului
cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de
urmărire penală ale procuraturii şi ale
instanţelor judecătoreşti

4 203 039,00 MDL

La fel, în anul 2020 instanța de judecată a emis un titlu executoriu prin care s-a dispus
încasarea prejudiciului din contul Ministerului Justiţiei.
Temeiul legal
Codul administrativ

Numărul de titluri
executorii
1

Suma totală a prejudiciului achitat
5 000,00 MDL

În anul 2020, de către Direcția contencios au fost întocmite următoarele acte procedurale:
 Referinţe – în număr de 414;
 Cereri de apel – în număr de 254;
 Cereri de recurs - în număr de 152.
 Cereri de chemare în judecată - în număr de 1.
 Cereri prealabile – 3.
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Organizarea și funcționarea organelor de probațiune
În scopul implementării efective a sistemului de monitorizare electronică, au fost
consolidate capacitățile Direcției monitorizare electronică din cadrul Inspectoratului
Național de Probațiune care activează în regim zilnic de 24 ore, inclusiv în zilele de
odihnă.
Centrul de Monitorizare Electronică a fost dotat cu mijloacele tehnico-materiale necesare
activității. În perioada anului 2020 au fost monitorizați electronic 185 de persoane, dintre
care:
-

76 de persoane aflate în arest la domiciliu;
5 persoane în privința cărora s-a dispus controlul judiciar;
35 de persoane în privința cărora s-a dispus deplasarea fără escortă în afara
penitenciarului;
69 persoane liberate de pedeapsă penală (condamnați cu suspendare, liberați
condiționat).

De asemenea, au fost implementate la nivel național 10 programe probaționale, cu
diferite categorii de subiecți, reieșind din necesitățile acestora pentru remedierea
comportamentului infracțional și prevenirea riscului de recidivă. Pe parcursul anului 2020
au fost implicate în programe probaționale 826 de persoane.

Sistemul administrației penitenciare
 Structura populației penitenciare
La 01 ianuarie 2020, în sistemul administrației penitenciare se dețineau 6429 persoane
dintre care: condamnați – 5444; arestați – 983; arestați contravențional – 2.
Conform datelor, s-a constatat că, din numărul total de 5444 au fost condamnate:
- pentru prima dată 2274 persoane, ce constituie 41,77%, din numărul total de
condamnați;
- pentru a doua oară 1551 persoane, ce constituie 28,49%, din numărul total de
condamnați;
- de 3 ori și mai mult 1619 persoane, ce constituie 29,74%, din numărul total de
condamnați.
De asemenea, în fruntea clasamentului se află persoanele condamnate pentru infracțiuni
grave, cu un număr de 1860 (în 2019-2404) persoane, ce constituie 34,17% din numărul
total de condamnați. Pe locul doi al clasamentului se află persoanele condamnate pentru
infracțiuni deosebit de grave, cu un număr de 1572 (în 2019-1633) persoane, ce constituie
28,88% din numărul total de condamnați. Indicatorii statistici au înregistrat o creștere cu
237 condamnări pentru infracțiuni mai puțin grave (1030 condamnări în anul 2020, față
de 793 condamnări – 2019) și o creștere cu 19 condamnări pentru infracțiuni ușoare (118
condamnări în anul 2020, față de 99 condamnări – 2019), în comparație cu perioada
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similară a anului precedent. Cât ține de infracțiunile excepțional de grave, indicatorul s-a
majorat cu 195 (864 condamnări – 2020 și 669 condamnări - 2019).
 Continuarea procesului de modernizare a sistemului penitenciar prin
amenajarea/reutilarea spaţiilor de detenţie
Pe parcursul perioadei de referință a continuat procesul de amenajare/reutilare a spaţiilor
de detenţie din cadrul penitenciarelor. Astfel, a fost definitivată reconstrucţia clădirilor
Penitenciarului nr.3-Leova, cu capacitatea de 110 locuri, obiectivul fiind dat în exploatare
la 14 februarie 2020. De asemenea, au fost finisate lucrările de reconstrucție a
Penitenciarului nr.10-Goian, fiind reconstruite trei blocuri (1 bloc de detenție, 1 bloc
pentru instruirea deținuților minori și 1 bloc medical), construcția unui teren sportiv
multifuncțional și construcția unei cazangerii (darea în exploatarea este planificată pentru
anul curent).
De asemenea, s-a inițiat procesul de reconstrucție cu investiții capitale a: Penitenciarului
nr. 17-Rezina - 10000000,0 lei; Penitenciarului nr. 7-Rusca - 2000000,0 lei.
 Măsurile întreprinse în cadrul instituțiilor penitenciare pentru combaterea
COVID-19
În scopul unei gestionări optime a situației pandemice în instituțiile penitenciare, în
perioada de referință au fost întreprinse următoarele măsuri:
-

derularea cauzelor penale cu participarea persoanelor private de libertate numai prin
intermediul videoconferinței;
au fost interzise transferurile deținuților la cererea personală, cu excepția internării în
cadrul spitalului penitenciar și în instituțiile medico-sanitare publice;
a fost suspendată organizarea audiențelor la sediul ANP cât și în instituțiile
subordonate;
a fost permisă înlocuirea întrevederilor cu aplicarea sistemului de videoconferință
prin platforme software acceptate de către instituția penitenciară;
a fost dublată frecvența dreptului la convorbiri telefonice a deținutului;
a fost instalat echipamentul specific pentru implementarea procesului de instruire la
distanță pentru deținuții minori din Penitenciarele nr. 5-Cahul, nr.10-Goian, nr.11Bălți, nr.13-Chișinău și nr.17-Rezina.

Expertiza judiciară
În cadrul CNEJ în prezent activează 7 Laboratoare de expertiză judiciară:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Laboratorul de expertize judiciare criminalistice;
Laboratorul de expertize judiciare a materialelor şi substanţelor;
Laboratorul de expertize judiciare inginero-tehnice.
Laboratorul de expertize judiciare economice;
Laboratorul de expertize judiciare auto tehnice;
Laboratorul de expertize judiciare merceologice;
Laboratorul de expertize judiciare în construcţii şi evaluare.
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În scopul fortificării capacităților Centrului Național de Expertize Judiciare (CNEJ), în
perioada de referință, la compartimentul asigurării metodice a practicii de expertiză
judiciară, au fost elaborate și aprobate de către Consiliul Metodico-Ştiinţific de pe lângă
CNEJ şi recomandate pentru utilizare experţilor judiciari 10 metodici tip de efectuare a
expertizelor la specialitățile de expertiză judiciară.
În sensul lărgirii spectrului de expertize judiciare efectuate de către Centru, în perioada de
raport s-a dezvoltat domeniul de expertiză biologică cu 5 specialități și 19 subspecialități
de expertiză ecologică care deja desfășoară activități de expertiză judiciară pe acest
segment.
Pe dimensiunea corespunderii activităţii laboratoarelor CNEJ standardelor internaţionale,
anul curent a fost extinsă acreditarea la versiunea nouă a SM EN ISO/IEC 17025:2018
pentru expertiza tehnică a documentelor. Acest fapt determină recunoaşterea la nivel
internaţional a calităţii expertizelor efectuate de către CNEJ şi corespunderea metodelor
utilizate, calificării personalului de experţi cerinţelor internaţionale. În același timp, s-a
aplicat pentru a obține acreditare la 13 specialități de expertiză judiciară: expertizele din
domeniul economico-financiar, construcțiilor, merceologiei, autotehnicii, psihologiei,
securității muncii.
De asemenea, laboratoarele CNEJ au fost dotate cu unele utilaje necesare (microscop
portabil, echipament diagnoza auto, higrometru, etc.) iar cu suportul PNUD laboratoarele
au fost dotate cu 10 microscoape digitale şi un videoendoscop. Utilizarea tehnicii și softurilor noi permite de a mări obiectivitatea rezultatelor cercetărilor îndeplinite și reducerea
esențială a termenilor de efectuare a expertizelor.

Resursele Informaționale Juridice
Misiunea Agenției Resurse Informaționale Juridice constă în asigurarea dezvoltării
sistemului integrat de informare juridică, dezvoltarea, administrarea și interoperabilitatea
sistemelor informaționale ale sectorului justiției, executarea Convenției cu privire la
suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5
octombrie 1961, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 42 din 2 martie 2006.
De către Agenție sunt deținute următoarele Registre funcționale:
- Registrului de stat al actelor juridice
- Registrului garanțiilor reale mobiliare
- Registrului dosarelor succesorale și a testamentelor
În partea ce ține de competența de apostilare a actelor pe parcursul perioadei raportate, au
fost primite și înregistrate 25286 cereri, fiind apostilate 71702 acte și consultați toți
solicitanții, în termenii și măsura prevăzută de legislație. Totodată, menționăm că tot mai
mulți solicitanți, depun cererile pentru apostilare, on-line. Astfel, pe parcursul perioadei
raportate au fost depuse 13128 cereri web, ceea ce constituie 51.91% din numărul total de
cereri depuse spre apostilare, în urma verificării, au fost aplicate 26457 apostile, ceea ce
constituie 36,89% din numărul total de apostile. În aceeași perioadă au fost
supralegalizate 1245 acte, destinate prezentării pe teritoriul statelor ce nu sunt parte la
28

Raportul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2020

Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine,
încheiată la 5 octombrie 1961 la Haga.
În perioada de raportare, Registrul de stat al actelor juridice (www.legis.md) a fost
completat cu 3690 texte electronice ale actelor normative în limba română şi
aproximativ cu 3690 în
limba
rusă.
De
asemenea, au
fost
modificate aproximativ 1509 texte electronice ale actelor normative plasate pe web site în
limba română, şi aproximativ 1509 în limba rusă.
În
contextul
ținerii Registrului
garanțiilor
reale
mobiliare,
au
fost
procesate 802 notificări. Urmare a solicitărilor parvenite au fost încheiate 16 contracte de
prestare a serviciilor ce țin de activitatea ARIJ-ului (acces activ/pasiv la Registrul
garanțiilor reale mobiliare).
Referitor la Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor, pe parcursul perioadei
raportate, au fost procesate 852 de interpelări.
Pe parcursul perioadei raportate au fost instalate Active directory și setarea Proxy server
pentru asigurarea datelor angajaților Ministerului Justiției și ARIJ-ului. La fel, au fost
instalate sisteme de Securitate informațională - Firewoll, Reverse, Antivirus și sisteme de
operare Linux, pentru prevenirea atacurilor cibernetice.

Arhiva națională
În scopul dezvoltării capacităților instituționale dar și asigurării drepturilor cetățenilor la
documentele de arhivă, de către Agenția Națională a Arhivelor pe parcursul anului 2020
au fost întreprinse mai multe măsuri după cum urmează:
- pe pagina web a instituției a fost introdusă rubrica „servicii on-line”;
- a fost introdus Serviciul Guvernamental de Plăți (MPay) pentru încasarea plăților pentru
serviciile prestate;
- a fost demarat procesul de implementare a arhivei electronice;
- a fost amenajat ghișeul unic și instalată rampa de acces pentru persoanele cu dizabilități,
în conformitate cu art. 17 din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor
cu dizabilități;
- a fost amenajată Biblioteca Agenției;
- pe pagina web au fost plasate ghiduri arhivistice și 7 expoziții virtuale.

29

Raportul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2020

III. COLABORĂRI INTERNAȚIONALE
Colaborări pe segmentul RM-UE
1. În data de 23 septembrie 2020, a avut loc runda Dialogului Republica Moldova Uniunea Europeană privind drepturile omului. Ședința au loc în format mixt, cu
participarea reprezentanților Uniunii Europene prin videoconferință. Dialogul reprezintă
un format de interacțiune între reprezentanții Republicii Moldova și ai Uniunii Europene,
dedicat abordării evoluțiilor naționale asupra celor mai importante subiecte în domeniul
asigurării depline a drepturilor omului. În cadrul ședinței s-a discutat despre evoluția și
implementarea politicilor statului în domeniul drepturilor omului după precedenta
reuniune, libertatea și pluralismul presei, protecția drepturilor omului în cadrul sistemului
de justiție. De asemenea, discuțiile au vizat asigurarea drepturilor copilului, combaterea
discriminării și protecția grupurilor vulnerabile.
2. În data de 24 septembrie 2020 a avut loc întrunirea Subcomitetului de asociere RM-UE
pentru Justiție, Libertate și Securitate. Evenimentul s-a desfășurat prin videoconferință.
Subcomitetul de asociere RM-UE pentru justiție, libertate și securitate are drept obiectiv
monitorizarea îndeplinirii obligațiilor pe care Republica Moldova și le-a asumat în fața
partenerilor europeni prin clauzele Acordului. La întrunire participanții au discutat despre
subiecte ce au vizat domeniile conform agendei: reforma sectorului justiției; prevenirea și
combaterea corupției; spălarea banilor și finanțarea terorismului; prevenirea și combaterea
crimei organizate și alte activități ilegale; cooperarea juridică (cooperarea juridică în
materie civilă și penală); cooperarea în domeniul migrației, azilului și managementului
frontierei; protecția datelor cu caracter personal și altele. Experții europeni au salutat
evoluțiile înregistrate de autoritățile naționale, totodată, au fost punctate aspecte care
necesită a fi redresate, inclusiv accelerarea implementării reformelor.
3. În anul 2020 a demarat exercițiul de negociere a proiectului Agendei de Asociere RM –
UE pentru perioada 2021 – 2027, textul proiectului fiind propus de Serviciul European de
Acțiune Externă.

Colaborări pe segmentul RM-CoE
1. În perioada 19-22 ianuarie 2020 la Chișinău a avut loc vizita delegației Grupului de
lucru ad-hoc privind reforma justiției al Consiliului Europei, condusă de către Christos
Giakoumopoulos, Directorul General al Directoratului pentru drepturile omului și statul
de drept (DGI) al CoE. Grupul de lucru de nivel înalt a fost creat de către Secretarul
General al CoE pentru susținerea Republicii Moldova în eforturile sale de reformare a
sistemului judecătoresc. De asemenea, pe parcursul anului 2020 au avut loc mai multe
videoconferințe pe platforma acestui Grup.
2. Pe parcursul anului 2020 Ministerul Justiției a remis către Comisia de la Veneția 5
solicitări de opinie, fiind furnizată expertiza necesară.
3. S-a asigurat la participarea consultării/avizării Planului de acțiuni al Consiliului
Europei (CoE) pentru Republica Moldova (RM) pentru perioada 2021 – 2024.
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Colaborări pe segmentul RM-SUA
1. La 27 ianuarie 2020, la Chișinău Guvernele Statelor Unite ale Americii și al Republicii
Moldova au organizat o ședință a grupului de lucru în domeniul statului de drept și a bunei
guvernări în cadrul Dialogului Strategic SUA-Republica Moldova. În cadrul acestei
reuniuni s-a subliniat angajamentul ambelor state de a-și aprofunda cooperarea în
domeniul promovării statului de drept și combaterii corupției la nivel înalt în Republica
Moldova. Statele Unite și Republica Moldova au convenit să coopereze în cinci domenii
specifice pentru consolidarea statului de drept și a bunei guvernări, și anume: realizarea
reformelor semnificative în sectorul justiției, consolidarea instituțiilor de combatere a
corupției, promovarea unei mass media și societăți civile libere și active, îmbunătățirea
transparenței guvernului și apărarea drepturilor omului pentru toți cetățenii.

Colaborări cu alte organisme internaționale
1. În perioada 28 ianuarie – 7 februarie a avut loc vizita ordinară în RM a delegației
Comitetului european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor
inumane sau degradante (CPT). În baza observațiilor preliminare, recepționate ulterior
vizitei, s-a asigurat elaborarea și remiterea, în adresa Secretariatului CPT, Răspunsul
Guvernului relativ observațiilor/recomandărilor Comitetului.
2. S-a asigurat participarea la exercițiul de elaborare și avizare a noului Plan de Acțiuni al
Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova – NATO pentru anii 2020-2022. La 4
decembrie 2020, Comitetul pentru Parteneriate şi Securitate prin Cooperare (PCSC) al
NATO a aprobat documentul, urmare procesului de coordonare cu Secretariatul
Internațional NATO și cele 30 de state membre.

Întrevederi
Pe parcursul anului 2020, conducerea Ministerului Justiției a avut întrevederi cu:
1. Reprezentanții misiunilor diplomatice ale SUA, UE, Suediei, Armeniei, Franței,etc.;
2. Reprezentanții Consiliului Europei;
3. Reprezentanții Comisiei de la Veneția;
4. Reprezentanții Băncii Mondiale;
5. Reprezentanții OSCE/ODIHR;
6. Reprezentanții Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica
Moldova;
7. Reprezentanții Fondului Națiunilor Unite pentru Copii în Moldova (UNICEF).
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Programe de cooperare cu partenerii externi
În scopul susținerii durabilității reformei justiției, sporirii eficienței sistemului judiciar, dar
și a altor agenți din acest sector, prin îmbunătățirea cadrului normativ și a procedurilor de
lucru, precum și profesionalizării angajaților, Ministerul Justiției a beneficiat și continuă
să beneficieze de mai multe proiecte de asistență tehnică din partea partenerilor externi. În
anul 2020 Ministerul Justiției a beneficiat de suportul următoarelor proiecte:
 Proiectul de asistență tehnică al Uniunii Europene „Suport pentru prevenirea
eficientă şi lupta anticorupţie în sectorul judiciar”.
 Proiectul Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe
respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”.
 Proiectul „Susținere pentru consolidarea în continuare a eficienței și calității
sistemului judiciari din Republica Moldova” lansat în cadrul Parteneriatului CoE și
UE pentru Buna Guvernare în Țările Parteneriatului Estic.
 Proiectul regional al CoE privind „Consolidarea accesului la justiție pentru
victimele discriminării, infracțiunilor generate de ură și discursurilor de instigare
la ură în țările Parteneriatului Estic”
 Proiectul „Acțiune împotriva Corupției în Republica Moldova”, finanțat de Biroul
pentru Afaceri Juridice şi Combaterea Traficului de Droguri (INL) al
Departamentului de Stat al SUA și implementat de către Consiliul Europei.

IV. BUGETUL MINISTERULUI JUSTIȚIEI, ACHIZIȚIILE PUBLICE ȘI
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Bugetul Ministerului Justiției
Bugetul Ministerului Justiției este elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanțelor
publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și regulilor stabilite de Ministerul
Finanțelor.
În tabelul de mai jos, este reflectată analiza executării mijloacelor financiare alocate
Ministerului Justiției în anul 2020.

Politici și management
în domeniul justiției
Sistem integrat de
informare juridică

Alocat,
mii lei

Precizat,
mii lei

Executat,
mii lei

36 827,1

20 256,9

18 743,6

9 894,9

5 449,4

4 021,0

Diferența Nivelul Ponderea
Executat/
de
alocațiilor
Precizat, executare, executate,
mii lei
%
%
-1 513,3
92,5
2,7
-1 428,4

73,8

0,6
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Administrare
judecătorească
Expertiză legală
Apărare a drepturilor și
intereselor legale ale
persoanelor
Asigurarea măsurilor
alternative de detenție
Servicii de arhivă
Sistemul penitenciar
Total pe Ministerul
Justiției

40 073,2

8 375,0

6 553,2

-1 821,8

78,2

0,9

12 739,6
64 787,8

14 939,4
59 625,6

13 389,8
54 165,9

-1 549,6
-5 459,7

89,6
90,8

1,9
7,8

42 483,7

47 374,1

44 868,3

-2 505,8

94,7

6,4

10 320,5
979 093,1

12 015,6
573
905,8

11 758,4
-257,2
544 780,0 -29 125,8

97,9
94,9

1,7
78,0

1 196 219,9

741
941,8

698 280,2 -43 661,6

94,1

100,0

Achizițiile publice
Planul de achiziții publice pentru anul 2020 a fost elaborat și publicat pe pagina web:
http://justice.gov.md/public/files/contabilitate/plan_actualizat_ac_pub2020.pdf.
În vederea realizării acestui plan, pe parcursul anului au fost încheiate 52 contracte,
dintre care 51 contracte de achiziții publice de valoare mică și 1 contract – prin cererea
ofertelor de preț.

Managementul resurselor umane
Prin Hotărârea Guvernului nr.698 din 30.08.2017 pentru aparatul central al Ministerului
Justiţiei a fost stabilit un efectiv-limită în număr de 94 de unităţi, cu un fond anual de
retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare. Pînă în 2017, efectivul-limită îl
constituia 141 de unități.
La 31 decembrie 2020, din numărul total de unități, 85 au fost efectiv ocupate.

Pe parcursul perioadei de referință la concurs au fost scoase 11 de funcții publice
vacante din cadrul Ministerului Justiției. În scopul asigurării transparenței procesului de
organizare a concursului, pe pagina web a ministerului (www.justice.gov.md) și pe cea
guvernamentală (www.cariere.gov.md) au fost plasate 47 de informații cu privire la
organizarea și desfășurarea concursului. Prin concurs au fost numiți în funcție 14
funcționari.
Dezvoltarea profesională
În scopul asigurării executării Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesională,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, la 26 februarie 2020 prin Ordinul
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ministrului justiției nr. 118-p a fost aprobat Planul de dezvoltare profesională al
angajaților Ministerului Justiției care a fost plasat pe pagina web a ministerului.
Pe parcursul anului au fost organizate 5 cursuri de instruire internă, după cum urmează:
-

Strategii de advocacy pentru promovarea curentei reforme în justiție;
Comunicarea digitală;
Strategiile de comunicare;
Instrumente de colaborare și comunicare de la distanță pe timpul pandemiei
COVID-19;
- Măsuri de asigurare a integrității instituționale și profesionale, evaluarea integrității
instituționale.
În total, pe parcursul anului 2020 au fost instruiți 42 de angajați.

V. ASIGURAREA TRANSPARENȚEI ACTIVITĂȚII MINISTERULUI
În scopul asigurării transparenței în procesul decizional, toate proiectele de acte normative
elaborate sunt plasate pentru consultări publice pe pagina oficială de internet a
Ministerului Justiției. De asemenea, Ministerul Justiției asigură accesul la informație în
condițiile Legii nr. 982 din 11.05.2000.

Evenimente organizate de Ministerul Justiției pe parcursul anului 2020
1) La 21 ianuarie 2020 în cadrul Ministerului Justiției a avut loc masa rotundă dedicată
examinării progresului privind implementarea recomandărilor Comitetului de Experți a
Consiliului Europei pentru Evaluarea Măsurilor de Prevenire a Spălării Banilor și
Finanțării Terorismului (Moneyval). La întrevedere au participat: ministrul justiției,
Christos Giakoumopoulos, Director general al Directoratului pentru Drepturile Omului și
Supremația Legii, Gianluca Esposito, Șef al Departamentului Acțiune împotriva Crimei,
Secretar Executiv GRECO, Vasile Șarco, Director al Serviciului Prevenirea și Combaterea
Spălării Banilor, reprezentanți ai altor instituții.
2) La 7 iulie 2020, Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi a participat în cadrul Dialogului
online de politici: „Strategia pentru asigurarea independenței și integrității sectorului
justiției: Direcții prioritare, constrângeri și oportunități”, organizat de către Institutul
pentru Politici și Reforme Europene în cooperare cu Centrul de Resurse Juridice din
Moldova în parteneriat cu Ministerul Justiției. În cadrul acestui dialog, Ministrul Justiției,
Fadei Nagacevschi, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter
Michalko, Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Dereck J. Hogan, dar și șeful
Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William Massolin au menționat despre
importanța noului document de politici în edificarea unei justiții independente, cu actori
integri și responsabili, precum și stabilirea pe termen mediu a unei viziuni de ansamblu de
dezvoltare durabilă a sectorului justiției.
3) La data de 9 noiembrie 2020, Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi a participat în
cadrul Videoconferinței Miniștrilor Justiției ai statelor membre ale Consiliului Europei cu
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genericul "Independența justiției și statul de drept". În cadrul reuniunii miniștrii de justiție
ai statelor membre ale Consiliului Europei, au avut oportunitatea să prezinte unele aspecte
ce țin de noile provocări cu care se confruntă statul de drept și sistemul de justiție în
vederea gestionării situațiilor extraordinare cauzate de pandemia de Covid-19.

Comunicarea cu mass-media
Pe parcursul anului 2020, au fost editate, publicate și distribuite în mass media 169
comunicate de presă.

Volumul comunicatelor de presă

175
170
165
160
155
150
145

anul 2018

anul 2019

anul 2020

În anul 2020 de către conducerea ministerului au fost organizate 3 briefing-uri de presă și
s-a asigurat participarea la circa 40 emisiuni radio și TV.

VI. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
În cadrul Ministerului Justiției, pe parcursul anului 2020 au fost
înregistrate 17521 documente, numărul documentelor de ieșire fiind 10341 (în anul 2019
au fost înregistrate 19330 fiind expediate 12933).
De asemenea, în 2020 au fost înregistrate 3469 petiții.
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Reprezentarea procentuală și grafică a gradului de realizare a acțiunilor stabilite în
Planul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2020
Total: 118 acțiuni (100%)
Realizate – 40 acțiuni (33,9%)
În curs de realizare – 19 acțiuni (16,1%)
Realizate parțial – 38 acțiuni (32,2%)
Nerealizate – 15 acțiuni (12,7%)
Sistate / Perimate – 6 acțiuni (5,1%)

Gradul de realizare al acțiunilor
Sistate / Perimate - 6
Nerealizate - 15
Realizate - 40
Realizate
În curs de realizare
Realizate parțial
Nerealizate

Realizate parțial - 38

Sistate / Perimate
În curs de realizare - 19

1
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Nr.
d/o

Acțiuni

Subacțiuni

Responsab
ili

Termen de
realizare

Indicatori

Documente
de referință

Riscuri
aferente

Raportare

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Obiectivul strategic I: Asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției și perfecționarea cadrului normativ
Obiectivul specific 1.1. Consolidarea capacităților sistemului judecătoresc
1.

Definitivarea
și promovarea
proiectului
Strategiei de
dezvoltare a
sectorului
justiției
pentru anii
2020-2023

DAMEP

Trimestrul
I

Proiect definitivat,
consultat public și și
remis Guvernului
spre aprobare.

Prioritățile
ministerului
pentru anul
curent

Riscuri
externe:
1.
Imprevizibilita
tea deciziilor
politice.

Riscuri
interne:
1.Insuficiența
resurselor
umane.

Realizată

La începutul 2020, Ministerul
Justiției a reinițiat procesul de
consultări
publice
asupra
proiectului
Strategiei
pentru
asigurarea
independenței
și
integrității sectorului justiției pentru
anii 2020 – 2023 și al Planului de
Acțiuni pentru implementarea
acesteia.
În acest sens, au fost organizate mai
multe ședințe de lucru în formate
extinse,
cu
participarea
reprezentaților
societății civile,
experților Consiliului Europei,
Uniunii Europene și altor parteneri
2
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de dezvoltare, în cadrul cărora au
fost analizate direcțiile strategice
abordate în Strategie.
Proiectul definitivat în baza
propunerilor autorităților din sector,
expertizelor Consiliului Europei și
organizațiilor
societății
civile
formulate în cadrul consultărilor
publice, precum și în baza
propunerilor
și
obiecțiilor
recepționate în cadrul exercițiului
de avizare, a fost aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 789/2020.
Proiectul Strategiei a fost adoptat
de Parlament în data de 26
noiembrie 2020 (Legea nr. 204).
2.

Uniformizare
a practicii
judiciare şi
respectarea
principiului
securităţii
raporturilor
juridice

DEAN
1.
Promovarea
proiectului de
lege privind
excluderea
competenței
Curții
Supreme de
Justiție de a
emite hotărîri
/ avize cu
caracter

Trimestrul
I-II

Proiect de lege
promovat pe
platforma
parlamentară.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Riscuri
externe:
1. Lipsa de
consecvență și
susținere
politică
în
promovarea și
implementarea
reformelor
inițiate.

Realizată parțial

Prin proiectul de lege înregistrat în
Parlament
cu
nr.305
din
10.09.2018, proiect care a fost
adoptat în prima lectură la data de
11 octombrie 2018, s-a propus
excluderea competenței Curții
Supreme de Justiție de a emite
hotărîri / avize cu caracter
explicativ.
3
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explicativ

2.
Examinarea
oportunității
instituirii
competenței
Curții
Supreme de
Justiție de a
publica fișe
tematice
bazate pe
jurisprudență
care vizează
anumite
chestiuni
specifice, cu
actualizarea
în mod
sistematic
pentru a
reflecta
evoluţiile în
jurisprudenţa
sa

Riscuri
interne:

DEAN
DAMEP

Trimestrul
I-II

1. Studiu efectuat;
2. Propuneri de
modificare a
cadrului normativ
inițiate, la necesitate.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

1. Insuficiența
resurselor
umane.

Ministerul Justiției prin mai multe
adresări a solicitat Parlamentului
adoptarea acestui proiect de lege în
lectură finală.
Nerealizată

Acțiunea se încadrează în setul de
măsuri propuse în Planul de acțiuni
pentru implementarea Strategiei de
asigurare a independenței și
integrității sectorului justiției pentru
anii
2021-2024
în
vederea
dezvoltării
mecanismelor
de
asigurare a practicii judiciare
uniforme.

Respectiv, această acțiune urmează
a fi realizată de către CSJ potrivit
termenilor stabiliți în Planul de
acțiuni al Strategiei

4

3.

Implementare
a Planului de
construcţie/re
novare a
clădirilor
instanţelor
judecătoreşti
reorganizate
potrivit Legii
nr. 76 din 21
aprilie 2016
cu privire la
reorganizarea
instanţelor
judecătoreşti
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AAIJ
Pe
1. Măsuri
Legea nr.
Riscuri
parcursul
implementate
76 din 21
externe:
anului
potrivit etapelor
aprilie 2016
1. Interes
stabilite în Planul de cu privire la
scăzut din
construcţie /
reorganizare
partea
renovare a clădirilor a instanţelor
agenților
instanţelor
judecătoreşt
economici
i
judecătoreşti
specializați în
reorganizate;
proiectare/
construcții;
2. Raport elaborat și
prezentat Guvernului
2.
(pînă la 1 martie
Neimplicarea
2020);
activă a
3. Note informative
autorităților
publice locale.
privind progresele
înregistrate
Riscuri
prezentate
interne:
conducerii.
1. Capacități
reduse de
absorbție și
executare a
resurselor
financiare
alocate pentru
obiectele de
infrastructură;
2.
Tergiversarea

În curs de realizare

Raportul privind implementarea
Planului de construire a clădirilor
noi și/sau de renovare a clădirilor
existente pentru buna funcționare a
sistemului instanțelor judecătorești
a fost prezentat Guvernului prin
scrisoarea nr. 01.1/2073 din 28
februarie 2020.
Raportul conține informație privind
dificultățile
întîmpinate
la
realizarea Planului pe parcursul
anului 2019 și soluțiile propuse
pentru remedierea acestora. Este de
remarcat, în acest sens, că resursele
financiare alocate pentru proiectări
și construcții în 2020 au fost retrase
/ redirecționate. Totodată, au fost
delegați reprezentanți în cadrul
grupului de lucru pentru analiza
hărții judiciare instituit de Consiliul
Superior al Magistraturii prin
Hotărîrea nr. 122/10 din 26 mai
2020, care s-a întrunit în prima
ședință la 5 noiembrie 2020.
La fel, în perioada de referință au
fost remise solicitări Agenției
5
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procedurilor de Proprietății Publice, precum și
achiziții
autorităților publice locale din
publice;
Bălți, Hîncești, Anenii Noi, Soroca,
Criuleni, Comrat, Cimișlia pentru
3. Lipsa
urgentarea / deblocarea activităților
personalului
de identificare a terenurilor pentru
calificat în
construcția
noilor
sedii
ale
domeniul
judecătoriilor și au fost efectuate
construcțiilor.
vizite comune ale reprezentanților
instanțelor și Consiliului Superior
al Magistraturii în teritoriu la
Comrat, Cimișlia, Bălți, Anenii
Noi, Chișinău, fiind examinate
propunerile APL.
Totodată,
a
fost
solicitată
Ministerului
Economiei
și
Infrastructurii actualizarea Codului
practic în construcții a clădirilor
judecătoriilor prin anexarea unui
studiu privind nivelul de ocupare a
sălilor de ședințe în toate
judecătoriile de prim nivel pe
parcursul anului 2019.
4.

Elaborarea
proiectului
Hotărîrii
Guvernului
privind
aprobarea

DEAN

Trimestrul
I-II

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Art. 98
alin.(4) din
Codul de
procedură
civilă

Riscuri
externe:
1. Avize
negative.
Riscuri

În curs de realizare

Prin scrisoarea cu nr. 03/5748 din
13.06.2019, Ministerul Justiției a
solicitat,
prin
intermediul
6
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interne:

metodologiei
de
cuantificare a
cheltuielilor
suportate de
instanța de
judecată

1. Capacități
reduse în
elaborarea
analizei
impactului de
reglementare;
2. Inexistența
unui mecanism
anterior de
cuantificare a
cheltuielilor.

misiunilor diplomatice ale statului,
informații
cu
referire
la
reglementarea juridică a subiectului
dat în legislația altor state. Pe
parcursul anului 2019 au fost
recepționate mai multe răspunsuri
din diferite state, care evidențiau o
abordare neuniformă a subiectului.
Totodată, prin scrisoarea nr.
03/3133 din 07.04.2020, a fost
solicitată opinia și eventuale
propuneri la subiect a instanțelor
judecătorești naționale.
Urmare a examinării materialelor
recepționate, s-a constatat o
divergență semnificativă la nivel de
concept al viitorului proiect de act
normativ, motiv pentru care
subiectul necesită o analiză
suplimentară.

5.

Implementare
a în toate
instanțele de
judecată a
noii versiuni a
Sistemului
informațional
judiciar SIJ

1.
Achiziționare
a serviciilor
de
mentenanță a
SIJ
2. Asigurarea
instruirii

AAIJ

Trimestrul
I-II

Sistem informațional
judiciar implementat
în 100% de instanțe
de judecată.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Riscuri
externe:
1.
Tergiversarea
procesului de
înregistrare la
CNPDCP.
Riscuri

Realizată

Noua versiune a Sistemului
informațional judiciar (PIGD 5.0)
în anul 2020 a fost implementată în
toate instanțele de judecată.
Totodată, au fost achiziționate
serviciile de mentenanță necesare
7
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utilizatorilor
SIJ;
3.
Soluționarea
deficiențelor
de
funcționalitat
e raportate de
utilizatorii
SIJ
4.
Înregistrarea
AAIJ la
CNPDCP în
calitate de
operator de
date cu
caracter
personal
pentru SIJ

interne:
1.
Tergiversarea
procedurii de
achiziționare a
serviciilor de
mentenanța a
SIJ;
2.
Neacoperirea
necesităților de
instruire;
3. Insuficiența
resurselor
alocate.

pentru Sistemul
judiciar.

informațional

Cu suportul Programului pentru
Justiție Transparentă, în perioada
de referință au fost instruiți 1482
angajați ai instanțelor privind
procedura corectă de utilizare și
documentare
a
Programului
Integrat de Gestionare a Dosarelor,
anonimizare a datelor cu caracter
personal, publicare a hotărîrilor
judecătorești pe pagina web a
instanței, privind statistica judiciară
electronică și modul de verificare a
rapoartelor statistice electronice.
De asemenea, pe parcursul anului
au fost îmbunătățite / completate
continuu
funcționalitățile
Programului Integrat de Gestionare
a Dosarelor, în total fiind dezvoltate
/ testate și implementate în mediul
de producție 148 modificări de
sistem.
Prin Hotărîrea CSM nr. 370/32 din
22.12.20 s-a dispus extinderea
perioadei de pilotare a SIJ pînă la
31.12.2021 în condițiile exploatării
experimentale etapizate a aplicației
8
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e-Dosar judiciar. În acest sens AAIJ
a notificat prin scrisoarea nr.
01.1/1049
din
29.12.2020,
CNPDCP
despre
extinderea
pilotării.
6.

Asigurarea
accesului la
justiție prin
implementare
a dosarului
electronic

1. Revizuirea DEAN
Codului de
AAIJ
procedură
civilă pentru
remedierea
deficiențelor
identificate în
procesul de
pilotare
inițială a
aplicației eDosar
judiciar

Trimestrul
II-II

Proiect elaborat și Planul
remis
Guvernului naţional de
spre aprobare
acțiuni în
domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018-2022
(HP nr. 89
din
24.05.2018)

Riscuri
externe:
1. Rezultatele
nesatisfăcătoar
e ale
procesului de
pilotare a noii
versiuni PIGD.
Riscuri
interne:
1.
Tergiversarea
procesului de
dezvoltare și
testare a
aplicației
informatice eDosar judiciar;

Nerealizată

În rezultatul primei etape
exploatare
experimentală
aplicației
e-Dosar,
AAIJ
generalizat un set de propuneri
modificare / completare a CPC.

de
a
a
de

Avînd în vedere extinderea
perioadei de pilotare pînă la finele
anului 2021, necesitatea și limitele
modificărilor propuse se vor
formula urmare a analizei tuturor
deficiențelor atestate în procesul
pilotării.

2.
Neidentificare
a tuturor
deficinețelor
în raport cu
9
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etapele
procesuale.
2. Extinderea
graduală a
pilotării
aplicației
informatice
e-Dosar
judiciar în
instanțele de
judecată

AAIJ

3. Încheierea AAIJ
acordurilor
privind
utilizarea
aplicației edosar judiciar
cu avocații
din
circumscripți
a instanțelor
de judecată în
care sistemul
este pilotat

Pe
parcursul
anului

Numărul instanțelor
judecătorești în care
este pilotată aplicația
informatică e-dosar
Judiciar.

Planul
naţional de
acțiuni în
domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022
(HP nr. 89
din
24.05.2018)

Pe
parcursul
anului

1. Numărul
acordurilor încheiate
cu avocații;

Planul
naţional de
acțiuni în
domeniul
2. Rata actelor
drepturilor
depuse prin
omului
intermediul aplicației
pentru anii
informatice e-Dosar
2018–2022
judiciar.
(HP nr. 89
din
24.05.2018)

Riscuri
externe:
1. Reducerea /
întreruperea
asistenței
tehnice din
partea
partenerilor de
dezvoltare.

În curs de realizare

Pe parcursul anului, procesul de
testare pe mediul de producție a
funcționalităților aplicației e-Dosar
judiciar s-a efectuat în cadrul
Judecătoriei Cahul și Curții de Apel
Cahul.
Anterior aplicația a fost pilotată în
toate sediile Judecătoriei Chișinău
și Curții de Apel Chișinău.

Riscuri
externe:

În curs de realizare

În contextul inițierii etapei de
1. Insuficiența pilotare a aplicaţiei la Judecătoria
cunoștințelor și Cahul și Curtea de Apel Cahul au
neimplicarea
fost
încheiate
acorduri
de
activă a
colaborare cu 21 avocaţi, care şi-au
utilizatorilor e- asumat angajamentul să participe la
Dosar judiciar. etapa de pilotare şi să depună prin
intermediul e-Dosar Judiciar cereri
de chemare în judecată şi cereri de
apel, să solicite acces la dosare
aflate deja în examinare etc.
10
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Respectiv, în perioada de referinţă
au utilizat opţiunea 21 persoane. Pe
parcursul pilotării au fost depuse 38
dosare prin intermediul aplicaţiei
informatice e-Dosar judiciar.
La fel, pe parcursul anului
funcționalitățile aplicației au fost
îmbunătățite și în perioada lunilor
noiembrie-decembrie 2020 au fost
încheiate acorduri de colaborare
pentru exploatare experimentală cu
7 persoane juridice din jurisdicția
Judecătoriei Cahul și Curții de Apel
Cahul, care au cele mai multe
dosare pe rolul acestor instanțe.
4. Revizuirea DEAN
cadrului
AAIJ
normativ
relevant
(Codul de
procedură
penală, Codul
contravenţion
al, Codul de
executare) în
corespundere
cu
funcționalităț
ile tehnice ale
aplicației e-

Trimestrul
III-IV

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare

Planul
naţional de
acțiuni în
domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018-2022
(HP nr. 89
din
24.05.2018)

Riscuri
externe:
1. Dezvoltarea
insuficientă a
funcționalitățil
or necesare.
Riscuri
interne:
1.
Tergiversarea
procesului de
dezvoltare și
testare a

Nerealizată

Această acțiune urmează a
realizată ulterior implementării
cadrul tuturor instanțelor
judecată a aplicației e-Dosar
cadrul procedurilor civile.

fi
în
de
în

S-a considerat oportună prorogarea
elaborării
și
promovării
modificărilor în CPC, CC și CE, dat
fiind faptul că funcționalitățile
aplicației e-Dosar judiciar au fost
modificate / dezvoltate pe parcursul
11
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Dosar
judiciar

aplicației
informatice eDosar judiciar.

anului 2019 iar pe parcursul anului
2020 a continuat pilotarea acestora.
Astfel,
ulterior
pilotării
mecanismului de depunere a actelor
în procedura civilă prin intermediul
dosarului electronic va fi promovat
mecanismul și pentru celelalte
proceduri judiciare.

Obiectivul specific 1.2. Consolidarea independenței și responsabității sistemului judecătoresc
7.

Promovarea
proiectului de
modificare a
Constituției
Republicii
Moldova în
partea ce se
referă la
sistemul
judecătoresc

DEAN

Trimestrul
I

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Riscuri
externe:
1. Lipsa
consensului la
nivel politic
privind
modificările
propuse

Realizată
În vederea limitării imunității
judecătorilor, unificării modului de
numire a judecătorilor, anulării
termenului inițial de numire a
judecătorilor pe 5 ani și modificării
componenței Consiliului Superior
al Magistraturii, Ministerul Justiției
a reinițiat promovarea proiectului
Legii
pentru
modificarea
Constituției Republicii Moldova
(art. 116, 121, 122 din Constituție).

Proiectul de lege a fost
aprobat
în
cadrul
ședinței
12
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Guvernului din 22 ianuarie 2020.
În același timp, avînd în
vedere că în proiectul de lege au
fost operate unele modificări în
raport cu proiectul de lege
promovat anterior, acesta a fost
remis repetat Comisiei de la
Veneția pentru expertizare. Opinia
Comisiei de la Veneția a fost emisă
la 20 martie 2020 (nr.983/2020) în
cadrul celei de-a 122 sesiune
plenară, o opinie suplimentară fiind
adoptată și la sesiunea din 19 iunie
2020 (CDL-AD(2020)007).
Prin scrisoarea MJ din 24
iunie 2020 proiectul ajustat la
recomandările CoV a fost transmis
pentru avizare instanțelor de
judecată.
Totodată, au fost organizate
mai multe discuții cu reprezentanții
autorităților și experții Comisiei de
la Veneția.
Prin scrisoarea MJ din 30 iunie
2020 nr. 03/4807 proiectul ajustat
la recomandările CoV a fost
transmis Guvernului.
Urmare a ședinței Guvernului din 1
13
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iulie 2020, proiectul a fost transmis
pentru
avizare
Curții
Constituționale.
Prin Avizul nr.1 din 22 septembrie
2020, Curtea Constituțională a
constatat că unele prevederi ale
proiectului nu corespund limitelor
materiale
de
revizuire
a
Constituției.
Urmare a coordonării repetate a
proiectului de lege cu experții
Comisiei de la Veneția și cu
membrii Grupului de Lucru de
Nivel Înalt al Consiliului Europei,
creat de către Secretarul General al
CoE pentru susținerea Republicii
Moldova în eforturile sale de
reformare
a
sistemului
judecătoresc, proiectul de lege
pentru modificarea Constituției a
fost
aprobat
prin
Hotărîrea
Guvernului nr. 730 din 30.09.2020
și a fost transmis repetat Curții
Constituționale.
Urmare a examinării repetate a
proiectului
de
către
Curtea
Constituțională prin Avizul nr. 2
din 3 decembrie 2020 Curtea a
14
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constatat că proiectul corespunde
limitelor de revizuire a Constituției
și acesta poate fi înregistrat în
Parlament. Drept urmare proiectul
de lege de modificare a Constituției
a fost înregistrat în Parlament cu nr.
507 din 10 decembrie 2020.
http://www.parlament.md/Procesul
Legislativ/Proiectedeactelegislative
/tabid/61/LegislativId/5364/languag
e/ro-RO/Default.aspx
8.

Ajustarea
cadrului legal
în vederea
eficientizării
activității de
evaluare a
judecătorilor,
inclusiv prin
prisma
intereselor
acestora

DEAN

Trimestrul
I-II

1. Proiect de lege
elaborat, consultat
public;
2. Proiect expediat
Comisiei de la
Veneția pentru
expertizare;
3. Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Riscuri
externe:
1. Lipsa
consensului la
nivel politic
privind
modificările
propuse;
2. Opinii
critice ale
organizațiilor
internaționale.

Perimată

La cea de-a 120-a sesiune plenară
din 11-12 octombrie 2019 Comisia
de la Veneția a emis Opinia
preliminară asupra proiectului de
lege cu privire la reforma Curții
Supreme de Justiție și a organelor
procuraturii, proiect prin care se
propunea
inclusiv
evaluarea
extraordinară a judecătorilor și
procurorilor. În același timp, în data
de 22 octombrie Ministerul Justiției
a recepționat și Opinia interimară
la proiectul de lege emisă de către
Biroul OSCE pentru Instituții
Democratice și Drepturile Omului
15
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(ODIHR).

Prin
prisma
recomandărilor
formulate de către Comisia de la
Veneția și ODIHR, recomandări
fundamentate
pe
standardele
internaționale în domeniu, proiectul
de lege urma a fi modificat
conceptual.

În acest sens, în perioada imediată
învestirii Guvernului s-a purces la
ajustarea conceptului de evaluare a
judecătorilor la recomandările
formulate de aceste două Foruri
Internaționale. Totodată, în scopul
asigurării unui proces incluziv, în
cadrul Ministerului Justiției a fost
creat un grup de lucru format din:
judecători, avocați, reprezentanți ai
fracțiunilor
parlamentare
și
mediului academic care s-a întrunit
în mai multe ședințe (19.11.2019;
05.12.2019).

Urmare a mai multor discuții au
fost elaborate liniile directorii ale
16
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conceptului
de
evaluare
a
judecătorilor, în special sub
aspectul integrității și intereselor
care au fost transmise în adresa
Comisiei de la Veneția la
22.11.2019. La fel, conceptul
ajustat a fost transmis și către
partenerii de dezvoltare.

Ulterior, urmare a angajamentelor
asumate în cadrul întrevederilor
anterioare
cu
reprezentanții
Consiliului Europei, Ministerul
Justiției a transmis în data de
03.01.2020,
prin
intermediul
canalelor
diplomatice,
către
membrii Grupului ad-hoc de
experți ai Consiliului Europei,
constituit în vederea susținerii
eforturilor de consolidare ale
sectorului justiției din Republica
Moldova, propunerea de proiect
pentru evaluarea judecătorilor,
aceasta fiind plasată și pe pagina
oficială web a ministerului.

Urmare a tuturor consultărilor cu
actorii naționali dar și potrivit
17
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expertizelor furnizate de către
Consiliul Europei / ODIHR, în
scopul asigurării conformității
întregului proces de evaluare a
integrității judecătorilor cu cadrul
constituțional dar și cu standardele
internaționale în materie, urmează a
fi
consolidate
mecanismele
instituționale existente și anume,
capacitățile Autorității Naționale de
Integritate
dar
și
practicile
Consiliului
Superior
al
Magistraturii și a colegiilor sale de
evaluare
și
promovare
a
judecătorilor. Aceste măsuri sunt
trasate în noua Strategie în sectorul
justiției.

În contextul celor menționate,
acțiunea respectivă urmează a fi
considerată
„perimată”
iar
obiectivul de asigurare a integrității
în sectorul justiției urmează a fi
realizat prin alte măsuri planificate.
9.

Elaborarea
proiectului de
lege pentru
abrogarea

DEAN
AAIJ

Trimestrul
II

1. Analiza datelor
statistice privind
frecvența aplicării
art. 307 (etapa de

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii

Riscuri
externe:
1. Lipsa
consensului

Nerealizată

Pe parcursul anului 2020 au avut
18
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2020-2023
urmărire penală și
între
judecarea în fond a
profesioniștii
(HG nr. 636
cauzei);
din domeniu
din
(judecători,
2. Proiect elaborat și 11.12.2019)
procurori,
remis Guvernului
avocați, mediul
spre aprobare.
academic și
mediul
asociativ)
privind
oportunitatea
abrogării.

art. 307 din
Codul penal
al Republicii
Moldova
nr. 985/2002

10.

Analiza
competențelor
președinților
instanțelor
judecătorești
pentru a
identifica
dacă acestea
nu
interferează
cu
independența
și
imparțialitate
a fiecărui
judecător în

DAMEP
DEAN

Noiembrie

1. Studiu efectuat;
2. Propuneri de
modificare a
cadrului normativ
inițiate, la necesitate.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Riscuri
interne:
1. Capacități
limitate de
personal în
efectuarea unei
analize ample.

loc mai multe discuții pe platforme
naționale și cu partenerii externi
privind intervențiile legislative care
urmează a fi operate în raport cu
art. 307 din Codul penal.
Avînd în vedere că pe parcursul
anului 2020 eforturile au fost
direcționate spre elaborarea noului
document de politici în sectorul
justiției, realizarea acestei acțiuni
urmează a fi sincronizată cu alte
măsuri care derivă din Strategie și
care au drept scop asigurarea
independenței judecătorilor.
În curs de realizare

Ministerul Justiţiei a iniţiat un
proiect de lege pentru modificarea
Legii
nr.
514/1995
privind
organizarea judecătorească. Prin
proiectul
dat
se
propune
modificarea art. 151 din legea
menționată
în
vederea
perfecţionării mecanismului de
selectare
şi
desemnare
a
judecătorilor de instrucţie. În acest
sens au fost revizuite competenţele
preşedinţilor
instanţelor
19
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parte

judecătoreşti,
precum
şi
Consiliului
Superior
Magistraturii în procesul
selectare
şi
desemnare
judecătorilor de instrucţie.

a
al
de
a

Adoptarea acestor modificări este
determinată şi de Hotărârea Curții
Constituționale nr. 7 din 24 martie
2020, prin care au fost declarate
neconstituționale anumite prevederi
din Legea nr. 514/1995. Astfel,
proiectul de lege are drept scop
remedierea carențelor legislative
privind limitele de împuterniciri ale
Președinților de instanță în procesul
de selectare a judecătorului care va
exercita atribuțiile judecătorului de
instrucție în cazul în care niciun
judecător nu-și exprimă acordul.
Proiectul a fost definitivat în baza
avizelor recepționate, iar în scopul
excluderii tuturor divergențelor
urmează a fi expediat pentru
avizare repetată.

11.

Eficientizarea
activității
Consiliului

1. Analiza
practicilor
Consiliului

DAMEP
DEAN

Decembrie 1. Studiu efectuat;
2020
2. Propuneri de

Planul de
acțiuni al
Guvernului

Riscuri
interne:

Realizată

20
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modificare a
pentru anii
1. Capacități
2020-2023
cadrului normativ
limitate de
inițiate, la necesitate.
personal în
(HG nr. 636
efectuarea unei
din
analize ample;
11.12.2019)
2. Interes
scăzut din
partea
partenerilor de
dezvoltare în
efectuarea
analizei.

Superior al
Magistraturii
de
implementare
a prevederilor
legale în
partea ce ține
de
promovarea
unui sistem
bazat pe
merit în
procesul de
selecție și
promovare a
judecătorilor
2. Analiza
activității
Inspecției
Judiciare și a
mecanismulu
i de
răspundere
disciplinară a
judecătorilor

DAMEP
DEAN

Trimestrul
III-IV

1. Studiu efectuat;
2. Propuneri de
modificare a
cadrului normativ
inițiate, la necesitate.

O analiză a practicilor CSM ce țin
de procesul de selecție și
promovare a judecătorilor este
reflectată în raportul „Resetarea
sistemului
de
selecție
și
promovare a judecătorilor – lecții
învățate și (noi) provocări”
elaborat de AO „Centrul de Resurse
Juridice”. Această analiză a fost
prezentată
în
cadrul
unei
videoconferințe în data de 22 iunie
2020 la care au participat și
reprezentanți
ai
Ministerului
Justiției. Raportul cuprinde mai
multe recomandări de îmbunătățire
a practicilor CSM.
Realizată
O analiză a practicilor CSM ce țin
de mecanismul de responsabilizare
disciplinară a judecătorilor este
reflectată în analiza „Analiza
disciplinară a judecătorilor în
Republica Moldova. Evaluarea
legislației și a practicii”, elaborat
de A.O. „Centrul de Resurse
Juridice”. Această analiză a fost
prezentată
în
cadrul
unei
videoconferințe în data de 10 iulie
2020 la care au participat și
21
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reprezentanți
ai
Ministerului
Justiției. Raportul cuprinde mai
multe recomandări de îmbunătățire
a practicilor dar și a cadrului
normativ. O serie de recomandări
au fost stabilite în proiectul noii
strategii în sectorul justiției.
Obiectivul specific 1.2. Consolidarea independenței și responsabilității organelor procuraturii
12.

13.

Ajustarea
cadrului legal
în vederea
eficientizării
activității de
evaluare a
procurorilor,
inclusiv prin
prisma
intereselor
acestora

DEAN

Revizuirea
cadrului legal
referitor la
componența
Consiliului
Superior al
Procurorilor

DEAN

Trimestrul
III-IV

1. Proiect de lege
elaborat, consultat
public.
2. Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Trimestrul
II-III

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din

Riscuri
externe:
1. Lipsa
consensului la
nivel politic
privind
modificările
propuse;
2. Opinii
critice ale
organizațiilor
internaționale.

Perimată

A se vedea cele menționate la pct.
8.

Nerealizată
Această acțiune este o parte
componentă a unui set de măsuri
care
vizează
consolidarea
capacităților Consiliului Superior al
Procurorilor care se regăsesc în
noua Strategie în sectorul justiției și
22
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11.12.2019)

care derivă din raportul GRECO.
Respectiv, această acțiune va fi
realizată potrivit termenilor stabiliți
în Strategie.

14.

Revizuirea
cadrului legal
ce ține de
competențele
organelor de
administrare
ale sistemului
procuraturii în
vederea
fortificării
capacităţilor
şi asigurării
independenţei

DEAN

Trimestrul
II-III

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Realizată

Prin Legea nr. 145 din 16.07.2020
au fost operate modificări la Legea
nr.
3/2016
cu
privire
la
Procuratură.
Prin legea adoptată au fost
fortificate competențele Consiliului
Superior al Procurorilor în partea ce
ține de procesul de selecție a
candidaților la funcția de Procuror
General precum și eliberarea
acestuia din funcție, astfel fiindu-i
atribuit
un
rol
decizional.
Adoptarea acestor modificări a fost
determinată de Hotărârea Curții
Constituționale nr. 13/2020 prin
care
au
fost
declarate
neconstituționale
mai
multe
prevederi din Legea nr. 3/2016 care
atribuiau competențe în procesul de
selecție a candidaților la funcția de
Procuror General și unei comisii
23
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instituită de Ministerul Justiției.

Astfel, prin legea adoptată au fost
fortificate
competențele
constituționale ale organului de
administrare
a
sistemului
procuraturii.
15.

Eficientizarea
răspunderii
disciplinare a
procurorilor

1. Analiza
rolului
Inspecției
Procurorilor
și
identificarea
soluțiilor de
eficientizare
a activității și
asigurare a
independențe
i

DEAN
DAMEP

Trimestrul
ș III

1. Studiu efectuat;
2. Propuneri de
modificare a
cadrului normativ
inițiate, la necesitate.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Riscuri
externe:
1. Colaborarea
ineficientă
(neprezentarea
informațiilor
pentru
efectuarea
analizei din
partea PG și
CSP).

Perimată

Urmare a tuturor analizelor
efectuate în cadrul discuțiilor cu
reprezentanții
sistemului
procuraturii dar și cu experții
internaționali unanim s-a identificat
necesitatea transferului Inspecției
Procurorilor din Cadrul Procuraturii
Generale în cadrul Consiliului
Superior al Procurorilor. Prin
urmare se consideră inoportună
efectuarea un studiu distinct în
acest sens, fiind necesară măsura de
modificare a cadrului normativ.

Obiectivul specific 1.3. Îmbunătățirea legislației procesuale și execuționale
16.

Elaborarea
proiectului

1. Analiza
deficiențelor

DEAN

Trimestrul
I - II

1. Propuneri
recepționate,

Prioritățile
ministerului

Riscuri
externe:

Realizată parțial
24

17.

Legii pentru
modificarea
Codului penal
(în vederea
înlăturării
deficiențelor
identificate în
aplicarea
normelor
penale,
executării
Hotărîrilor
Curții
Constituțional
e)

identificate și
a
propunerilor
recepționate
de la
autoritățile
interesate

Elaborarea
proiectului
Legii pentru
modificarea
Codului
contravențion
al (în vederea
înlăturării
deficiențelor

1. Analiza
deficiențelor
identificate și
a
propunerilor
recepționate
de la
autoritățile
interesate
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deficiențe
pentru anul 1.
identificate,
curent și
Tergiversarea
amendamente
executarea
avizării
formulate.
hotărîrilor
proiectelor de
Curții
acte normative
2. Hotărîri ale Curții
Constituționa de către
Constituționale
le
autoritățile
examinate,
vizate.
amendamente
formulate.

2. Elaborarea DEAN
proiectului de
modificare a
Codului
penal

Trimestrul

DEAN

Trimestrul
I - II

III – IV

Riscuri
interne:

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare

1. Propuneri
recepționate,
deficiențe
identificate,
amendamente
formulate;
2. Hotărîri ale Curții
Constituționale
examinate,

1. Depășirea
termenului de
expiediere spre
aprobare din
considerentul
complexității
modificărilor
propuse.
Prioritățile
ministerului
pentru anul
curent și
executarea
hotărîrilor
Curții
Constituționa
le

Riscuri
externe:
1.
Tergiversarea
avizării
proiectelor de
acte normative
de către
autoritățile

Întru realizarea acțiunii au fost
analizate un șir de propuneri
formulate de Grupul de lucru creat
în acest sens. Astfel, urmează ca
toate modificările la Codul penal să
fie comasate într-un
proiect
consolidat de act normativ.
Realizată parțial

Propunerile formulate de membrii
Grupului de lucru au fost integrate
în versiunea inițială a proiectului de
modificare a Codului penal.

Realizată

Pe parcursul anului au fost
recepționate propuneri de la
ministere,
alte
autorități
administrative centrale și de la unii
agenți constatatori.
Totodată, anumite modificări din
25
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identificate în
aplicarea
normelor
penale,
executării
Hotărîrilor
Curții
Constituțional
e)

amendamente
formulate.

vizate.

Riscuri
interne:
1. Depășirea
termenului de
expiediere spre
aprobare din
considerentul
complexității
modificărilor
propuse.

proiect sunt fundamentate pe
constatările Curții Constituționale
formulate în:
- Hotărârea nr. 17/2018 pentru
controlul constituționalității unor
prevederi referitoare la funcționarea
limbilor vorbite pe teritoriul
Republicii Moldova și a art. 4 alin.
(1)
din
Codul
jurisdicției
constituționale;
Decizia
nr.
8/2020
de
inadmisibilitate
a
sesizării
nr.119g/2019 privind excepția de
neconstituționalitate a articolului
476
alin.
(2)
din
Codul
contravențional
(revizuirea
deciziilor agentului constatator);
- Decizia nr. 10/2020
de
inadmisibilitate a sesizării nr.
201g/2019 privind excepția de
neconstituționalitate a articolului
386 alin. (2) lit. e) din Codul
contravențional (controlul legalității
deciziilor agentului constatator).

2. Elaborarea DEAN
proiectului de
modificare a
Codului

Trimestrul
III – IV

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare

În curs de realizare

În urma analizei coroborate a
26
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contravențion
al

propunerilor prezentate de către
ministere
și
alte
autorități
administrative centrale a fost
elaborat Proiectul Legii privind
modificarea
Codului
contravențional
al
Republicii
Moldova nr. 218/2008.
Proiectul de lege a fost înregistrat la
Cancelaria de Stat cu nr. unic
263/MJ/2020 din 10 aprilie 2020,
iar după parcurgerea tuturor
etapelor de avizare a fost dezbătut
public în cadrul unei ședințe
interinstituționale pe 26 și 27
noiembrie 2020, la care au
participat reprezentanții tuturor
instituțiilor
vizate.
Proiectul
definitivat urmează a fi remis spre
aprobare Guvernului.

18.

Revizuirea
rolului Curții
Supreme de
Justiție și
modernizarea
sistemului de
recurs

1. Elaborarea DEAN
și aprobarea
proiectului de
lege privind
asigurarea
publicității
ședințelor de
judecată prin
examinarea
recursului în
materie

Trimestrul
II

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Riscuri
externe:
1. Reticența
sistemului
judecătoresc
privind
oportunitatea
operării
modificărilor

Realizată
Prin proiectul de lege înregistrat în
Parlament cu nr. 305 din
10.09.2018, proiect care a fost
adoptat în prima lectură la data de
11 octombrie 2018, s-a propus
asigurarea publicității ședințelor de
judecată prin examinarea recursului
în materie penală cu participarea
27
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propuse.

penală cu
participarea
părților

2. Revizuirea
unor temeiuri
de recurs
pentru a se
asigura
examinarea
în
exclusivitate
a aspectelor
de drept

Trimestrul
II

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

părților.

Nerealizată

Această acțiune a fost condiționată
de proiectul de lege cu privire la
reforma Curții Supreme de Justiție
și a organelor procuraturii,
menționat mai sus, care a fost supus
expertizei Comisie de la Veneția în
octombrie 2019. Prin acest proiect
de lege se propunea regândirea
rolului și a competențelor CSJ și
anume, revizuirea competențelor cu
focusarea în cea mai mare parte pe
remedierea
discrepanțelor
din
practica judecătorească, crearea
practicii noi și revizuirea practicii
învechite.
În
același
timp,
revizuirea
competențelor era condiționată de
reducerea numărului de judecători
la CSJ și evaluarea activității
acestora. În lipsa promovării
proiectului de lege menționat nu s-a
28
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intervenit nici asupra temeiurilor de
recurs.
În același timp, această acțiune este
inclusă în noua Strategie în sectorul
justiției și urmează a fi realizată în
contextul acesteia.
3. Analiza
oportunității
modificării
legislației în
vederea
instituirii
obligativității
judecătorului
-raportor de a
întocmi un
raport în
scris, la etapa
deciderii
admisibilității
recursului,
care ar
cuprinde
circumstanțel
e de fapt
constatate de
instanțele
inferioare,
soluțiile
identificate,

Trimestrul
II

1. Studiu efectuat;
2. Propuneri de
modificare a
cadrului normativ
inițiate, la necesitate.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Perimată

În procesul consultărilor proiectului
noii Strategii în sectorul justiției a
fost analizată această acțiune sub
aspectul necesității includerii în
proiectul Planului la Strategie.
Urmare a mai multor opinii
exprimate de către actorii din sector
s-a formulat concluzia că nu este
necesară
această intervenție în
cadrul legislativ. Or, prin mai multe
modificări operate pînă în prezent
la art. 440 din CPC a fost fortificată
instituția admisibilității recursului.
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precum și
pretinsele
motive de
ilegalitate
invocate
19.

Elaborarea
proiectului de
revizuire a
cadrului de
reglementare
a activităților
de investigații
și urmărire
penală
desfășurate de
către
structurile
specializate,
eliminarea
lacunelor,
dispozițiilor
contradictorii
și a celor care
nu permit
desfășurarea
investigațiilor

1.
Organizarea
consultărilor
în cadrul
Grupului de
lucru creat

DEAN

Trimestrul
I - II

Consultări în cadrul
Grupului de lucru
organizate.

Strategia
națională de
ordine și
securitate
publică
pentru anii
2017-2020
(HG nr.354
din
31.05.2017)

Riscuri
externe:
1. Lipsa
consensului
autorităților cu
competențe în
domeniul
activităților
speciale de
investigații
asupra
modificărilor
propuse.

Realizată

La finele anului 2019 a fost reluată
activitatea Grupului de lucru
responsabil
de
elaborarea
proiectului legii pentru modificarea
Codului de procedură penală și a
Legii
nr.
59/2012
privind
activitatea specială de investigații
pentru
extinderea
spectrului
metodelor speciale de investigații și
revizuirea
competențelor
autorităților cu drept de dispunere /
autorizare a acestora.
În acest sens, în cadrul ședinței
Grupului de lucru din 19 decembrie
2019 a fost aprobată agenda pentru
revizuirea
și
promovarea
proiectului. Conform agendei, în
perioada ianuarie – februarie 2020
au fost desfășurate ședințe ale
Grupului de lucru în cadrul cărora
au fost examinate propunerile
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adiționale
și
agreate
amendamentele formulate.

2. Elaborarea DEAN
și
promovarea
proiectului de
lege

Trimestrul
III-IV

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare, după
caz.

Realizată parțial

Avînd în vedere că proiectul de lege
presupune modificări complexe de
perfecționare a cadrul legislativ, care
derivă din problemele și dificultățile
atestate la aplicarea normelor ce
vizează activitatea specială de
investigații,
inclusiv
propune
modificarea conceptelor în baza
cărora este organizată activitatea
specială
de
investigații
și
introducerea noțiunilor noi, în
prezent este dezvoltată nota de
fundamentare a proiectului și setul
de acte aferent pentru înregistrarea la
ședința Secretarilor generali de stat
și expedierea pentru avizare și
consultare publică.
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20.

Dezvoltarea
mecanismului
de
compensare a
prejudiciilor
în caz de
eroare
judiciară în
cauze penale
şi revizuirea
legislaţiei
privitor la
compensarea
prejudiciilor
cauzate prin
erori judiciare
de către
organele de
drept

DC
1. Analiza
actualului
mecanism
legal și a
modului de
implementare
a acestuia în
practică cu
identificarea
problemelor
atestate și a
soluțiilor de
remediere

2. Elaborarea DEAN
proiectului de
DC
modificare a
cadrului
normativ,
după caz

Trimestrul
I - II

Analiză efectuată și
recomandări
formulate.

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare
Trimestrul
IV

Prioritățile
ministerului
pentru anul
curent

Riscuri
interne:
1. Capacități
reduse de
personal în
efectuarea unei
analize ample.

Realizată parțial

În
vederea
identificării
problemelor în implementarea
mecanismului de compensare a
prejudiciilor în caz de eroare
judiciară în cauze penale a fost
examinată practica judiciară la
examinarea acţiunilor iniţiate în
temeiul Legii nr. 1545/1998 privind
modul de reparare a prejudiciului
cauzat prin acţiunile ilicite ale
organelor de urmărire penală ale
procuraturii şi ale instanţelor
judecătoreşti. Pentru înlăturarea
deficiențelor identificate au fost
propuse patru amendamente la
legea precitată.
Nerealizată

Propunerile de modificare a Legii
nr. 1545/1998 privind modul de
reparare a prejudiciului cauzat prin
acţiunile ilicite ale organelor de
urmărire penală ale procuraturii şi
ale
instanţelor
judecătoreşti
urmează a fi incluse într-un proiect
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de act normativ și promovate.

21.

22.

Definitivarea
și promovarea
proiectului
Legii pentru
modificarea
Codului de
executare
(măsuri de
securitate faţă
de
condamnaţi
drogdependenţi)

DEAN

Modificarea
Codului
Contravențion
al în vederea
accesibilizării
procedurilor
judiciare
conform
necesităților
persoanelor

DEAN

ANP

Trimestrul
I - III

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Prioritățile
ministerului
pentru anul
curent

Riscuri
externe:
1. Lipsa
consensului
între autoritățile
cu atribuții în
domeniu.
Riscuri
interne:
1.Insuficiența
resurselor
umane.

Trimestrul
I - II

Amendamente
elaborate, consultate
public și incluse în
proiectul consolidat
de modificare a
Codului
Contravențional

Planul
naţional de
acțiuni în
domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022
(HP nr. 89
din

Realizată

La ședința din 30 noiembrie 2020
Guvernul a aprobat proiectul de
Lege pentru completarea Codului
de executare. Scopul proiectului
este de a reglementa statutul juridic
al comunităţilor terapeutice din
instituţiile penitenciare precum și,
crearea premiselor de multiplicare a
modelului
de
comunitate
terapeutică
instituită
în
Penitenciarul nr. 9 - Pruncul şi în
alte instituţii penitenciare din ţară.
Realizată parțial

Prin scrisoarea nr. 03/2529 din 16
martie 2020 Ministerul Justiției a
solicitat prezentarea propunerilor
de modificare de la mai multe
autorități printre care: CSM, AAIJ,
PG, MSMPS, CRJM, OAP, CAC,
CAB, JC etc. În faza inițială de
determinare
a
conceptului
33
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cu dizabilităţi

23.

Elaborarea
proiectului de
lege privind
modificarea
cadrului
normativ
conex în
vederea

DEAN

Trimestrul
I-II

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare

24.05.2018)

proiectului se examina posibilitatea
promovării unor modificări în
scopul realizării acțiunii numite în
cadrul proiectului consolidat de
modificare
a
Codului
contravențional. A se vedea pct. 17
din tabel. Ulterior s-a convenit
asupra promovării unui proiect de
lege separat care să corespundă în
mod exclusiv acțiunii nominalizate
și modificările propuse să fie în
stare să clarifice unele aspecte
legate de ajustarea procedurilor
contravenționale la necesitățile
persoanelor cu dizabilități. În urma
examinării
propunerilor
recepționate de la toate autoritățile
care au dat curs solicitării
Ministerului Justiției s-a constatat
necesitatea examinării suplimentare
a problemei respective, inclusiv din
perspectiva legislației altor state.

Art. 257
alin. (3) din
Codul
administrati
v
nr.116/2018

Realizată parțial

În
scopul
ajustării
cadrului
normativ conex la prevederile
Codului administrativ a fost
elaborat proiectul Legii pentru
34

Raportul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2020
armonizării
cu prevederile
Codului
administrativ

modificarea a 35 acte normative.
Proiectul a fost remis în adresa
Cancelariei de Stat pentru a fi
examinat la ședința Secretarilor
generali de stat.

Obiectivul strategic II. Integritate, anticorupţie și combaterea spălării banilor
Obiectivul specific 2.1. Consolidarea cadrului legislativ în domeniul integrității și anticorupției
24.

Modificarea
legislației în
vederea
perfecționării
și fortificării
mecanismului
de control al
averilor și
intereselor,
precum și a
eficientizării
activității
Autorității
Naționale de
Integritate

DEAN

Trimestrul
I-II

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Riscuri
externe:
1. Lipsa unei
informații
complexe
prezentată de
ANI privind
deficiențele
atestate în
procesul de
control al
averilor și
intereslor
personale;
2. Interes
scăzut din
partea

Realizată parțial

Pentru a spori eficiența și impactul
sistemului de declarare a averilor și
intereselor în format electronic,
prin Hotărârea Guvernului nr. 228
din 10.04.2020 a fost aprobat.
Regulamentului
SIA
„eIntegritate”.
La 4 noiembrie 2020 Ministerul
Justiției a anunţat despre inițierea
procesului
de
elaborare
a
proiectului
de
lege
pentru
modificarea unor acte normative ce
vor avea drept scop perfecționarea
mecanismului de control al averilor
și intereselor personale. Astfel,
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partenerilor
dezvoltarea în
acordarea
suportului.
Riscuri
interne:
1. Insuficiența
resurselor
umane.

proiectul actului normativ va
urmări, în principal, modificarea
Legii nr. 132/2016 cu privire la
Autoritatea
Națională
de
Integritate, precum și a Legii nr.
989/2002 cu privire la activitatea
de evaluare, pentru a oferi
inspectorilor
de
integritate
competența de a solicita efectuarea
evaluării bunurilor în cadrul
procedurilor de control al averilor,
cu scopul identificării valorii
reale/de piață a acestora, în vederea
excluderii practicilor de dobîndire a
bunurilor la prețuri derizorii, de la
persoane care nu pot justifica
proveniența acestora.
Suplimentar, proiectul de lege va
urmări operarea și altor modificări
în Legea nr. 132/2016 cu privire la
Autoritatea
Națională
de
Integritate și Legea nr. 133/2016
privind declararea averii și a
intereselor personale, care vor
contribui
la
eficientizarea
funcționării Autorității Naționale de
Integritate,
precum
și
la
perfecționarea cadrului normativ
privind controlul averii și a
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intereselor personale.
În prezent Ministerul Justiției se
află în proces de consultare cu
experții
Băncii
Mondiale a
propunerilor de modificare a
cadrului
legislativ.
Ulterior
proiectul urmează să parcurgă toate
etapele
de
consultare
și
definitivare.
25.

Modificarea
legislației în
vederea
eficientizării
activității
Procuraturii
Anticorupție
și a Centrului
Național
Anticorupție

DEAN

Trimestrul
II-III

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

În curs de realizare

Pe parcursul semestrului II au fost
analizate propunerile Procuraturii
Generale și Centrului de Resurse
Juridice din Moldova cu referire la
subiect. Propunerile respective au
fost integrate în proiectul consolidat
de modificare a Codului de
procedură penală care urmează a fi
înregistrat la ședința Secretarilor
generali de stat.
Totodată, această acțiune este
prevăzută în Planul de acțiuni
pentru
implementarea
SAIISJ
pentru anii 2021-2024.

26.

Elaborarea
proiectului

DEAN

Trimestrul
II-III

Proiect elaborat și
remis Guvernului

Realizată parțial
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spre aprobare

Codului de
conduită al
angajatului
Centrului
Național
Anticorupție

În comun cu CNA a fost elaborat
proiectul Hotărârii Parlamentului
privind aprobarea Codului de
conduită al angajatului Centrului
Naţional Anticorupţie.
Proiectul nominalizat urmăreşte
perfecţionarea cadrului legislativ
reieşind din necesitatea racordării şi
ajustării
normelor
de
etică
profesională
a
colaboratorilor
Centrului Naţional Anticorupţie la
prevederile Legii nr.1104/2002 cu
privire
la
Centrul
Naţional
Anticorupţie,
precum
şi
la
prevederile
Legii
integrităţii
nr.82/2017.
Proiectul a fost expediat spre
avizare după examinarea la ședința
Secretarilor
generali
din
28.05.2020. După definitivarea
proiectului și sintezei aferente în
baza
avizelor
recepționate,
proiectul urmează a fi transmis în
mod repetat spre avizare tuturor
instituțiilor interesate.

27.

Ajustarea
sancţiunilor

DAMEP
1. Analiza
proporționalit

Trimestrul

1. Studiu efectuat;

Planul de
acțiuni al

Riscuri

Realizată
38

penale pentru
infracţiunile
de corupţie
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DEAN
III-IV
ății
2. Propuneri de
Guvernului interne:
sancțiunilor
modificare a
pentru anii
AAIJ
1. Capacități
2020-2023
penale pentru
cadrului normativ
reduse de
inițiate, la necesitate.
infracţiunile
(HG nr. 636 personal în
de corupţie în
din
efectuarea unei
raport cu
11.12.2019) analize ample.
gravitatea
faptei, după
caz
modificarea
cadrului
normativ

În scopul identificării soluțiilor
optime de realizare a acestei
măsuri, Ministerul Justiției a invitat
reprezentanți ai PG, PA, MAI,
CNA și ai unor asociații obștești,
pentru a participa în cadrul grupului
de lucru instituit pe platforma
ministerului.
Opțiunea identificată constă în
operarea
de
modificări
la
prevederile Codului penal în
vederea transferării infracțiunilor
de
corupție
din
categoria
infracțiunilor mai puțin grave în
categoria
infracțiunilor
grave.
Totodată, prin proiectul promovat
s-au instituit pârghii procedurale
suplimentare
organelor
de
investigație
necesare
pentru
eficientizarea
și
optimizarea
activității acestora.
La 10 septembrie 2020 proiectul de
lege a fost adoptat de către
Parlament în lectură finală (Legea
nr. 165).

28.

Sporirea
gradului de

Cabinetul Pe
ministrului parcursul

Număr de
comunicate de presă

Planul de
acțiuni al

Pe parcursul anului 2020 nu au fost
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29.

informare a
publicului
privind
hotărîrile
judecătoreşti
de
condamnare a
actorilor din
sectorul
justiţiei
pentru acte de
corupţie

SICMM

Desfășurarea
instruirilor
pentru
angajații din
aparatul
central al
ministerului și
autoritățile
administrative
din subordine
cu privire la
rigorile de
integritate

SRUPS

instituţională

Autoritățil
e
administra
tive din
subordine

anului

Pe
parcursul
anului

plasate pe pagina
Ministerului Justiției
și transmise
mijloacelor de
informare în masă

Guvernului
pentru anii
2020-2023

Numărul instruirilor
organizate / numărul
participanților

Strategia

pronunțate așa gen de hotărîri.

(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Realizată

națională de
integritate și
anticorupție
pentru anii
2017-2020
(HP nr.56
din 30
martie
2017)

Pe parcursul anului 2020, 12
angajați din cadrul aparatului
central al ministerului au participat
la un seminar de instruire on-line cu
tematica „Măsuri de asigurare a
integrității
instituționale
și
profesionale. Evaluarea integrității
instituționale”.
- cu referire la ANP:
Au fost organizate 58 ore de
instruire la distanţă pe parcursul
cărora au fost instruiți 650 angajați.
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- cu referire la INP:
În comun cu Institutul Național al
Justiției au fost organizate și
desfășurate două cursuri de
instruire, cu teamtica: „Integritatea
profesională a consilierului de
probațiune”, la care au participat 40
angajați.
De asemenea, 5 angajați ai INP au
participat la un curs de dezvoltare
profesională: „Etica și integritatea
profesională în sectorul public”,
organizat și desfășurat de către
Academia de Administrare Publică.
Obiectivul specific 2.2. Promovarea măsurilor legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
30.

Promovarea
Strategiei
naționale de
prevenire și
combatere a
spălării
banilor și
finanțării
terorismulu
pentru anii
2020-2024 și
Planului de

DAMEP

Trimestrul
I-II

1. Proiect consultat
public;
2. Proiect definitivat
și remis spre
aprobare
Guvernului.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Riscuri
externe:
1.
Recepționarea
avizelor
negative din
partea actorilor
cu atribuții în
domeniu, în
raport cu
acțiunile
formulate în

Realizată

În vederea obținerii unor rezultate
viabile în sectorul național de
prevenire și combatere a spălării
banilor și finanțării terorismului,
dar și menținerii unei abordări
strategice și sistemice asupra
întregului
proces,
Ministerul
Justiției în comun cu Serviciul
Prevenirea și Combaterea Spălării
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proiect.

acțiuni pentru
implementare
a acesteia

Riscuri
interne:
1. Lipsa
personalului
specializat în
cadrul
aparatului
central al
ministerului în
domeniul
PCSBFT.

31.

Promovarea
proiectului de
Lege privind
procedura de
constatare a
încălcărilor în
domeniul
spălării
banilor și
finanțării
terorismului
și modul de
aplicare a

DEAN

Trimestrul
I

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Art. 37 alin.
(1) din
Legea nr.
308/2017 cu
privire la
prevenirea
și
combaterea
spălării
banilor și
finanțării
terorismului

Riscuri
externe:
1. Lipsa
consensului
din partea
tuturor
actorilor cu
privire la
conținutul
proiectului.

Banilor a promovat proiectul
Strategiei naționale de prevenire și
combatere a spălării banilor și
finanțării terorismului pentru anii
2020-2025 și a proiectului Planului
de acțiuni pentru implementarea
acesteia.
Urmare a consultării și avizării
documentului de politici de toate
entitățile vizate (autorități, parteneri
de dezvoltare și OSC) acesta a fost
aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 665 din 03.09.2020 și adoptat de
Parlament în data de 16 decembrie
2020.
Realizată

În vederea creării cadrului normativ
conex la Legea nr. 308 din 2017 cu
privire la prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanțării
terorismului, Ministerul Justiției a
elaborat proiectul Legii privind
procedura
de
constatare
a
încălcărilor în domeniul prevenirii
spălării banilor și finanțării
terorismului și modul de aplicare a
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sancțiunilor

sancțiunilor.

Proiectul legii a fost aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 64 din
05.02.2020 și adoptat de Parlament
în data de 21.05.2020 (Legea
nr.75).
32.

Perfecționare
a cadrului
legislativ ce
reglementeaz
ă regimurile
măsurilor
asiguratorii,
confiscării
speciale și
confiscării
extinse

1. Elaborarea DEAN
amendamente
lor la cadrul
legal ce
reglementeaz
ă aplicarea
măsurilor
asiguratorii,
confiscării
speciale și
confiscării
extinse

Trimestrul
II-III

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Planul de
acțiuni
privind
reducerea
riscurilor în
domeniul
spălării
banilor și
finanțării
terorismului
pentru anii
2017-2019
(HG nr.791
din
11.10.2017)

Riscuri
externe:
1.
Nerecepționare
a propunerilor
din partea
autorităților cu
competențe în
domeniu.

Realizată parțial

În sensul amendării cadrului legal
privind confiscarea specială a fost
elaborat proiectul de lege pentru
modificare unor acte normative
(îmbunătățirea
sistemului
de
recuperare
a
bunurilor
infracționale).
Proiectul legii a fost aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 955 din
22.12.2020.
Adițional, au fost elaborate unele
propuneri de modificări legislative
ce vizează Codul de executare nr.
443/2004, dar și la Hotărârea
Guvernului nr. 972/2001 pentru
aprobarea
Regulamentului
cu
privire la modul de evidenţă,
evaluare şi vânzare a bunurilor
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confiscate, fără stăpân, sechestrate
uşor alterabile sau cu termen de
păstrare limitat, a corpurilor delicte,
a bunurilor trecute în posesia
statului cu drept de succesiune şi a
comorilor, care au fost consultate
cu reprezentanții Serviciului Fiscal
de Stat. Urmează a se consulta și
opinia UNEJ, după care se va
decide asupra includerii acestora
într-un proiect de act normativ
promovat de minister.
33.

Colectarea
datelor
statistice
privind
bunurile
sechestrate şi
confiscate

AAIJ

Trimestrul
I

Date statistice
colectate.

Legea nr.
308/2017 cu
privire la
prevenirea
și
combaterea
spălării
banilor și
finanțării
terorismului

Realizată

Riscuri
interne:
1. Insuficiența
resurselor
umane;
2. Generarea
datelor
incomplete /
erori ale
sistemului.

Raportul cu privire la confiscarea
specială și confiscarea extinsă a
fost elaborat și publicat pe pagina
web a AAIJ și Ministerului
Justiției. Acesta poate fi accesat la
următoarele link-uri:
http://justice.gov.md/slidepageview.
php?l=ro&idc=56&
https://aaij.justice.md/ro/reporttype/rapoarte-statistice

Obiectivul strategic III: Asigurarea coordonării activității profesiilor conexe sistemului justiției
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Obiectivul specific 3.1. Ajustarea cadrului normativ care reglementează activitatea avocaților și mediatorilor
34.

Elaborarea
proiectului de
lege pentru
modificarea
Legii
nr. 1260/2002
cu privire la
avocatură

DEAN

Trimestrul
III-IV

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Riscuri
externe:
1. Divergențe
între opinia
ministerului și
a breslei
avocaților în
raport cu unele
modificări care
se propun a fi
operate.

Realizată parțial

În scopul instituirii unor garanții
profesionale avocatului / avocatului
stagiar a fost elaborat proiectul de
Lege pentru modificarea unor acte
legislative. Prin acest proiect de
lege se propune amendarea și
completarea cadrului legislativ în
așa mod încât avocații și avocații
stagiari întru exercitarea
obligațiilor lor constituționale de
apărare a drepturilor și libertăților
omului să poată realiza sarcinile ce
le revin atât în procesul de adunare
a probelor prin asigurarea accesului
la informații, cât și în procesul de
realizare a apărării, fără ca în
activitatea lor direct sau indirect să
fie exercitate careva imixtiuni ce ar
împiedica
sau
restricționa
activitatea de apărare.
Proiectul de lege a fost avizat cu
organele
interesate
și
se
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definitivează
recepționate.
35.

Introducerea
standardelor
de calitate
pentru
serviciile
prestate de
reprezentanţii
profesiilor
conexe
sistemului
justiţiei

1. Elaborarea
și aprobarea
standardelor
de calitate,
care ar putea
servi drept
repere în
activitatea
avocaților și
în procesul
de
monitorizare
externă a
calităţii
serviciilor de
asistenţă
juridică
garantată de
stat acordate
de către
avocaţi

DPSJ

2. Elaborarea
standardelor
unice de
calitate a
serviciilor
prestate de

DPSJ

(CNAJGS
)

Trimestrul
II-III

Standarde de calitate
aprobate.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

în

baza

avizelor

Realizată

În vederea atingerii obiectivului ce
vizează îmbunătățirea calității
serviciilor de asistență juridică
garantată de stat au fost elaborate:
- Standardele de calitate ale
activității avocaților care acordă
asistenţă juridică garantată de stat
pe
cauzele
cu
implicarea
persoanelor
cu
deficiențe
intelectuale sau psihosociale;
- Standardele de calitate ale
activității avocaților care acordă
asistenţă juridică garantată de stat
pe cauzele de azil.

(Consiliul
de
mediere)

Trimestrul
II-III

Standarde de calitate
aprobate.

Realizată
În cadrul ședinței ordinare a
Consiliului
de
mediere
din
14.12.2020,
prin
Hotărîrea
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mediatori

Consiliului nr.42 au fost aprobate
Standardele de calitate a serviciilor
de mediere. Standardele au fost
elaborate cu sprijinul Proiectului
„Moldova - Medierea și Arbitrajul
Comercial,
Faza
a
VI-a”
implementat de Banca Europeană
de Reconstrucție și Dezvoltare
(BERD)
și
Organizația
Internațională de Dezvoltare a
Dreptului (IDLO) și finanțat de
Agenția Statelor Unite pentru
Dezvoltarea
Internațională
(USAID) și BERD.

Obiectivul specific 3.2. Elaborarea cadrului normativ în vederea implementării cadrului normativ în domeniul actvității notariale
36.

Definitivarea
și promovarea
proiectului
Legii cu
privire la
plățile pentru
asistența
notarială

DEAN
DPSJ

Trimestrul
I - II

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Art. 1 alin.
(2) din
Legea nr.
69/2016 cu
privire la
organizarea
activității
notarilor

Riscuri
externe:

Realizată parțial

1. Divergențe
între opinia
ministerului și
a breslei
notarilor în
raport cu unele
modificări care
se propun a fi
operate;

Grupul de lucru responsabil de
elaborarea proiectului de lege
instituit prin Ordinul ministrului
justiției nr. 82/2019, format din
reprezentanții Camerei Notariale și
ai ministerului s-a întrunit în mod
repetat pentru a definitiva proiectul
de lege.

2. Inexistența

În cadrul ședințelor au fost reliefate
mai multe deficiențe, printre care: i.
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unei analize
ample a
costurilor
suportate la
întocmirea
actelor
notariale.

probleme
în
deducerea
cheltuielilor; ii. lipsa standardelor
de calitate; iii. imposibilitatea de a
stabili o formulă unică a
coraportului între cheltuielile și
veniturile suportate de notari în
mediu pe țară.
Din aceste considerente s-a propus
identificarea unor experți pentru
efectuarea calculelor estimative și
identificarea formulelor pentru
stabilirea costurilor actelor și
procedurilor îndeplinite de notari.

37.

Elaborarea
proiectului
Hotărîrii
Guvernului cu
privire la
plata pentru
îndeplinirea
actelor
notariale și
spezele
procedurilor
notariale

DEAN
DPSJ

Trimestrul
I - II

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Art. 38 din
Legea nr.
69/2016 cu
privire la
organizarea
activității
notarilor

Riscuri
externe:
1. Divergențe
între opinia
ministerului și
a breslei
notarilor în
raport cu unele
modificări care
se propun a fi
operate.

Nerealizată

A se vedea informația de la acț. 36.

Riscuri
interne:
2. Inexistența
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unei analize
ample a
costurilor
suportate la
întocmirea
actelor
notariale.
38.

39.

DEAN

Elaborarea
proiectului
legii pentru
modificarea
Legii nr.
69/2016 cu
privire la
organizarea
activității
notarilor în
scopul
asigurării
clarității unor
norme și
excluderii
interpretărilor
abuzive
Elaborarea
cadrului
normativ
pentru
implementare

DPSJ

1.
Definitivarea
și
promovarea
proiectului

DEAN
ARIJ
DPSJ

Trimestrul
I-II

Trimestrul
II - III

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Prioritățile
ministerului
pentru anul
curent

Art. 256 din
Codul civil
(legea de
modernizare

Riscuri
externe:
1. Divergențe
între opinia
ministerului și
a breslei
notarilor în
raport cu unele
modificări care
se propun a fi
operate.

Realizată parțial

Proiectul de act normativ elaborat
în vederea realizării acțiunii a
parcurs toate etapele de consultare /
avizare prevăzute de lege și
urmează a fi remis Guvernului
pentru aprobare.

Realizată parțial

Proiectul Conceptului tehnic al
sistemului informațional Registrul
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a Registrului
electronic
unic al
procurilor

2. Elaborarea
proiectului
Hotărîrii
Guvernului
cu privire la
aprobarea
Regulamentu
lui privind
funcționarea
Registrului
electronic
unic al
procurilor
40.

Elaborarea
proiectului
Ordinului
ministrului
justiției cu
privire la

),

Hotărîrii
Guvernului
cu privire la
aprobarea
conceptului
tehnic al
Registrului
electronic
unic al
procurilor

electronic unic al procurilor fost
revizuit în corespundere cu noile
prevederi ale Codului civil (Legea
nr. 133/2018) și urmează a fi
prezentat la ședința Secretarilor
generali.

Art. 24 din
Legea nr.
246/2018
privind
procedura
notarială

DEAN
ARIJ

Trimestrul
III - IV

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Nerealizată

DPSJ

DEAN
DPSJ

Regulamentul privind funcționarea
Registrului electronic unic al
procurilor va fi elaborat după
aprobarea Conceptului tehnic al
sistemului informațional.

Trimestrul
I - II

Ordin elaborat și
aprobat.

Art. 29 alin.
(6) din
Legea nr.
69/2016 cu
privire la
organizarea

Riscuri
externe:

Realizată parțial

1.
Pentru elaborarea proiectului de
Funcționalitățil
ordin a fost solicitat Agenției
e tehnice ale
Servicii Publice oferirea accesului
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activității
Registrului de
notarilor
stat al
unităților de
drept nu permit
includerea
acestei
categorii de
informații;

aprobarea
Instrucțiunii
privind
modalitatea
evidenței
informației cu
privire la
notari în
Registrul de
stat al
unităților de
drept

la Registrul de stat al unităților de
drept. Examinarea funcționalităților
Registrului va oferi datele necesare
pentru reglementarea modalității de
evidență a informației cu privire la
notari.

2. Elaborarea
instrucțiunii va
fi posibilă
după
modificarea
parametrilor
tehnici.

Obiectivul specific 3.3. Ajustarea cadrului normativ care reglementează modul de organizare și activitate a executorilor judecătorești
41.

Promovarea
proiectului
Legii pentru
modificarea
Legii nr.
113/2010
privind
executorii
judecătorești
(sporirea
gradului de
responsabiliza

DEAN

Trimestrul
I - II

Proiect de lege remis
repetat Guvernului
spre aprobare.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Realizată parțial

În scopul sporirii gradului de
responsabilizare a executorului
judecătoresc a fost elaborat
proiectul Legii pentru modificarea
Legii nr. 113/2010. Proiectul a fost
remis Guvernului pentru aprobare
la 28.06.2018 prin scrisoarea
nr.03/7745, însă acesta a fost
restituit
pentru
examinare
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suplimentară și definitivare.

re a
executorului
judecătoresc,
fortificarea
procedurii de
control etc.)

Proiectul a fost revizuit și
completat
cu
amendamente
suplimentare
care
vizează
deblocarea activității organului
profesional
al
executorilor
judecătorești și a fost avizat repetat
cu toate organele interesate.
Proiectul se definitivează în baza
avizelor recepționate.

42.

Elaborarea
proiectului
Ordinului
ministrului
justiției
pentru
aprobarea
Regulamentul
ui privind
modul de
evidență, de
pregătire, de
păstrare și de
predare a
arhivei
biroului
executorului
judecătoresc

DEAN
DPSJ
ANA

Trimestrul
I - II

Ordin elaborat și
aprobat.

Art. 31 alin.
(2) din
Legea
nr.113/2010
privind
executorii
judecătoreșt
i.

Riscuri
externe:
1. Divergențe
între opinia
ministerului și
a breslei
executorilor în
raport cu unele
modificări care
se propun a fi
operate.

Realizată parțial

Proiectul Ordinului a fost elaborat
și consultat cu părțile vizate, iar în
prezent se definitivează în baza
propunerilor recepționate.
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43.

Promovarea
proiectului
Hotărîrii
Guvernului cu
privire la
aprobarea
Conceptului
tehnic al
Sistemului
informațional
automatizat
„Registrul
procedurilor
de executare”
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DEAN
Trimestrul Proiect definitivat și Art. 8 lit. (f) Riscuri
II- III
remis Guvernului
din Legea
externe:
ARIJ
spre aprobare.
nr.113/2010
1. Divergențe
privind
DPSJ
între opinia
executorii
ministerului și
judecătoreșt
a breslei
i
executorilor cu
privire la
necesitatea
utilizării unui
registru unic;

Realizată parțial

Proiectul Conceptului tehnic al
Sistemului
informațional
automatizat „Registrul procedurilor
de executare” a fost elaborat și
urmează a fi promovat după
identificarea
consensului
cu
reprezentanții breslei executorilor.

2. Reticența
executorilor în
testarea
funcționalitățil
or registrului.
Obiectivul specific 3.4. Consolidarea expertizei judiciare

44.

Extinderea
competențelor
Centrului
Naţional de
Expertize
Judiciare în
domeniul
cercetării
științifice

DEAN
1.
Definitivarea
CNEJ
și
promovarea
proiectului de
modificare a
Hotărîrii
Guvernului
nr. 1412 din
27.12.2016

Trimestrul
II

Proiect definitivat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Prioritățile
ministerului
pentru anul
curent

Riscuri
externe:
1. Colaborare
defectuoasă
între
autoritățile cu
atribuții în
domeniu.

Realizată parțial

Versiunea revizuită a proiectului de
modificare a Hotărîrii Guvernului
nr. 1412/2016 cu privire la Centrul
național de expertize judiciare
urmează a fi expediată spre avizare
instituțiilor cu atribuții în domeniu.

Riscuri
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cu privire la
Centrul
național de
expertize
judiciare

45.

Analiza
oportunității
operării
modificărilor
în Legea nr.
68/2016 cu
privire la
expertiza
judiciară și
statutul
expertului
judiciar în
vederea
instituirii
conceptului
unificării
metodologiilo
r de efectuare
a expertizelor
judiciare

interne:
1. Capacități
reduse ale
ministerului în
efectuarea
AIR.
CNEJ
DEAN

Trimestrul
I - II

1. Analiza efectuată;
2. Proiect elaborat,
după caz.

Prioritățile
ministerului
pentru anul
curent

Riscuri
externe:
1. Divergențe
de opinii între
instituțiile cu
competențe în
domeniu cu
privire la
conceptul unic.

Nerealizată

În vederea creării unui grup de
lucru pentru a analiza cadrul aferent
expertizei judiciare și statutul
expertului judiciar, prin scrisoarea
cu nr. 03//10006 din 17 decembrie
2020 s-a solicitat desemnarea
reprezentanților
instituțiilor
specializate.
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46.

Elaborarea
proiectului
Hotărîrii
Guvernului
privind
aprobarea
standardelor
de autorizare
a
laboratoarelor
de expertiză
judiciară
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DEAN
Trimestrul Proiect elaborat și
Art. 73 alin. Riscuri
I - II
remis Guvernului
(1) din Legea externe:
CNEJ
spre aprobare.
nr. 68/2016
1. Blocarea
cu privire la
activităţii de
expertiza
expertiză
judiciară și
judiciară, în
statutul
condițiile
expertului
necorespunderi
judiciar
i laboratoarelor
la cerințele
noilor
standarde.

Nerealizată

Prin Ordinul ministrului justiției nr.
215 din 15 decembrie 2020 a fost
creat Grupul de lucru în vederea
elaborării
standardelor
de
autorizare a laboratoarelor de
expertiză judiciară.

Obiectivul specific 3.5. Stabilirea clară şi echitabilă a mecanismelor de impozitare și asigurare socială
pentru reprezentanţii profesiilor conexe sistemului justiţiei
47.

Analiza
cadrului legal
în scopul
îmbunătățirii
mecanismului
de asigurare
socială și
medicală a
reprezentanțil
or profesiilor
conexe
justiției

DPSJ
DEAN

Octombrie
2020

Analiză efectuată;
propuneri de
modificare a
cadrului normativ
inițiate, la necesitate.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Riscuri
externe:
1. Reticența
autorităților
relevante /
reprezentanțilo
r profesiilor
liberale în
furnizarea
datelor
necesare
pentru

Realizată

Prin Legea nr.257 din 16.12.2020
au fost operate modificări în Legea
nr. 489/1999 privind sistemul
public de asigurări sociale, fiind
stabilit că liber-profesioniștii ce
practică activitate în sectorul
justiției sunt asigurați obligatoriu
prin efectul legii. Potrivit legii,
această categorie de persoane
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efectuarea
analizei.
2. Lipsa
interesului din
partea
experților în
efectuarea unei
analize.

asigurate achită anual o taxă fixă.
Pentru anul 2021 prin Legea nr.255
din 16.12.2020 s-a stabilita suma de
24 255 lei.

Riscuri
interne:
1. Capacități
reduse în
efectuarea unei
analize
cuprinzătoare.
48.

Analiza
cadrului legal
în scopul
stabilirii unui
regim fiscal
echitabil
pentru
reprezentanții
profesiilor
conexe
justiției

DPSJ
DEAN

Octombrie
2020

Analiză efectuată;
propuneri de
modificare a
cadrului normativ
inițiate, la necesitate.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Riscuri
externe:
1. Reticența
autorităților
relevante /
reprezentanțilo
r profesiilor
liberale în
furnizarea
datelor
necesare
efectuării

Realizată

Prin Legea nr.257 din 16.12.2020 a
fost modificat art.15 din Codul
fiscal, fiind redusă achitarea
impozitului pe venit pentru
persoanele
care
desfăşoară
activitate profesională în sectorul
justiţiei de la 18% la 12%.
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analizei.
Riscuri
interne:
1. Capacități
reduse în
efectuarea unei
analize
cuprinzătoare.
Obiectivul specific 3.6. Sporirea performanțelor în activitatea profesiilor juridice
49.

Monitorizarea
examinării
sesizărilor
depuse de
către
Ministerul
Justiției în
adresa
comisiilor
disciplinare
ale profesiilor
juridice și a
modului de
executare a
deciziilor
emise

DPSJ

Pe
parcursul
anului

1. Nr. sesizărilor
declarate admisibile
în raport cu cele
depuse (dezagregat
pe profesii juridice);
2. Categoriile
sancțiunilor aplicate
și gradul de
executare a acestora
(dezagregat pe
profesii juridice).

Prioritățile
ministerului
pentru anul
curent

Realizată

Comisia pentru deontologie
formare
profesională
administratorilor autorizați

și
a

Din 6 sesizări ale MJ:
-

-

2 sesizări ale MJ declarate
admisibile – sancțiunile aplicate:
(1) amendă în sumă de 8.000 lei,
(1) avertisment;
4
sesizări
respinse:
(3)
inadmisibile, (1) constatarea
lipsei abaterii disciplinare.

Colegiul disciplinar al executorilor
judecătorești
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Din 10 sesizări ale MJ:
-

2 sesizări ale MJ respinse –
inadmisibile;
8 sesizări a MJ – în proces de
examinare.

Colegiul disciplinar al notarilor
Din 11 sesizări ale MJ:
-

-

-

1
sesizare
–
suspendată
examinarea cauzei până la
pronunțarea
unei
decizii
irevocabile de către instanța
judecătorească;
1 sesizare – încetată procedura în
legătură cu decesul notarului;
1 sesizare – comasată cu dosarul
2/2020;
1 sesizare – sancțiunea aplicată:
amendă în mărime de 30 u.c.;
1 sesizare – respinsă, nu a fost
constatată abatere disciplinară;
1 sesizare – au fost solicitate
petiționarului
înlăturarea
neajunsurilor, și deoarece nu au
fost înlăturate neajunsurile,
sesizarea nu se examinează;
5 sesizări
– în proces de
examinare.
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Obiectivul strategic IV: Promovarea respectării drepturilor omului pe domeniile de responsabilitate ale Ministerului Justiției
Obiectivul specific 4.1. Consolidarea cadrului operațional și instituțional în domeniul drepturilor omului
50.

Finalizarea
reformei
instituţiei
Avocatului
Poporului,
prin
îmbunătăţirea
Legii nr. 52
din 3 aprilie
2014 cu
privire la
Avocatul
Poporului
(Ombudsman
ul) în
conformitate
cu
recomandările
Comisiei de
la Veneţia, şi
asigurarea
finanţării
acesteia
conform
Principiilor de

1.
Modificarea
Legii nr. 52
din 3 aprilie
2014 cu
privire la
Avocatul Po
porului
(Ombudsman
ul)

DEAN

Trimestrul
I - II

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Riscuri
externe:
1. Divergențe
de opinii între
entitățile cu
competențe în
domeniu
(MNPT, OAP)

Realizată parțial

Proiectul inițial de modificare Legii
nr. 52/2014 cu privire la Avocatul
Poporului (Ombudsmanul) a fost
pre-consultat cu Oficiul Avocatului
Poporului, Ministerul Finanțelor și
Cancelaria de Stat, fiind realizată în
paralel și Analiza impactului
proiectului de lege în conformitate
cu HG nr. 23/2019.
La elaborarea proiectului de
modificare au fost luate în
considerare, în special, comentariile
la Legea cu privire la Avocatul
Poporului, elaborate de Oficiul
Înaltului Comisar ONU pentru
Drepturile
Omului,
Avizul
Comisiei
europene
pentru
democrație prin drept, Avizul
Directoratului general Drepturile
Omului și Statul de Drept
(Directoratul pentru Drepturile
Omului) al Consiliului Europei,
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la Paris

51.

Promovarea
proiectului
legii privind
modificarea
cadrului
normativ în
domeniul

recomandările
Subcomitetului
pentru Acreditare al Alianței
Globale a Instituțiilor Naționale de
Protecție a Drepturilor Omului
(GANHRI) din cadrul sesiunii din
14-18 mai 2018 de la Geneva.
Proiectul de lege a fost înregistrat la
Cancelaria de Stat cu nr.
877/MJ/2020 și supus procedurii
de avizare. Totuși în timpul
avizării, proiectul a fost retras și
procedura de avizare a fost
suspendată. În același timp la data
de 11 decembrie 2020 prin
scrisoarea nr. 01/9825 proiectul de
lege a fost remis Consiliului
Europei pentru expertizare, fiind
stabilită luna februarie a anului
2021 pentru definitivarea și
prezentarea expertizei solicitate.
Urmare a acestui fapt, Ministerul
Justiției va relua procedura de
avizare a proiectului.
DEAN

Trimestrul
I - II

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636

Realizată parțial

În scopul asigurării corespunderii
cadrului
legal
național
cu
standardele
internaționale
în
60

combaterii
discriminării
și egalității,
inclusiv
ajustarea
acestuia la
expertiza
Consiliul
Europei
(Legea nr.
121/2012 cu
privire la
asigurarea
egalităţii și al
Legii nr.
298/2012)
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din
11.12.2019)

domeniu, în special cu cele statuate
în jurisprudența Curții Europene a
Drepturilor Omului, precum și cu
recomandările ECRI, în luna august
2019, Ministerul Justiției a solicitat
asistența Consiliului Europei în
efectuarea unei expertize la
proiectul de lege menționat.
Proiectul definitivat în baza
recomandărilor
din
expertiza
Consiliului Europei, recepționată în
decembrie 2019, a fost remis la
Cancelaria
de
Stat
pentru
înregistrare prin scrisoarea cu nr.
03/4687 din 26 iunie 2020. Având
în vedere că proiectul necesită
mijloace financiare suplimentare,
MJ a efectuat analiza impactului de
reglementare. Totuși, Cancelaria de
Stat a restituit proiectul de lege prin
scrisoarea nr. 08-05-5494 din 29
iunie 2020, invocând că proiectul
conține norme ce afectează
activitatea de întreprinzător, iar
analiza trebuie completată și în
acest sens. În urma ajustării analizei
de impact, prin scrisoarea nr.
03/9969 din 16 decembrie 2020
proiectul de lege și analiza de
impact au fost remise spre
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expertizare Ministerului Finanțelor,
Cancelariei de Stat dar și Grupului
de lucru al Comisiei de stat pentru
reglementarea
activității
de
întreprinzător. În cadrul ședinței
Grupului de lucru al Comisiei de
stat pentru reglementarea activității
de întreprinzător din 22 decembrie
2020 în cadrul căreia a fost
examinat AIR-ul, proiectul de lege
a fost avizat negativ. Prin urmare,
proiectul necesită a fi revizuit și
expediat pentru examinare repetată
Grupului de lucru al Comisiei de
stat pentru reglementarea activității
de întreprinzător.
Obiectivul specific 4.2. Fortificarea cadrului legislativ în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și a violenței în familie
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52.

53.

Promovarea
proiectului
Legii privind
modificarea
cadrului
legislativ în
scopul
asigurării
monitorizării
electronice de
către organele
de probațiune
a persoanelor
care comit
acte de
violență în
familie la
etapa de
aplicare a
măsurilor de
protecție
victimei

Ajustarea
cadrului
normativ
pentru
asigurarea
drepturilor
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DEAN
Trimestrul Proiect elaborat și
Prioritățile
I-II
remis spre aprobare
ministerului
INP
Guvernului.
pentru anul
curent

Realizată

În scopul asigurării executării
efective a ordonanțelor de protecție
prin monitorizarea electronică de
către organele de probațiune a
persoanelor care comit acte de
violență în familie la etapa de
aplicare a măsurilor de protecție
victimei, Ministerul Justiției a
elaborat și promovat un proiect de
lege în acest sens care a fost
adoptat de Parlament la 11 iunie
2020 (Legea nr.85/2020).
Modificările operate acordă și
posibilitatea victimei, precum și
membrilor familiei acesteia de a fi
monitorizați electronic printr-un
sistem electronic de supraveghere
(de tipul unui telefon GSM de mici
dimensiuni), doar dacă aceștia își
exprimă acordul în formă scrisă.

DEAN

Trimestrul
I-II

1. Propunerilor de
modicare a cadrului
normativ analizate în
cadrul Grupului de
lucru;
2. Proiect consultat

Prioritățile
ministerului
pentru anul
curent

Realizată

Ministerul Justiției în colaborare cu
un un grup de experţi format din
reprezentanţi ai organelor de drept,
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victimelor
infracțiunilor
privind viața
sexuală la
prevederile
Convenției de
la Istanbul și
Convenției de
la Lanzarote

public, definitivat și
remis Guvernului
spre aprobare.

procurori,
judecători
şi
reprezentanţi ai ONG-urilor care
lucrează cu victimele infracţiunilor
privind viaţa sexuală au elaborat
proiectul de modificare a legislației
penale
în
domeniu.
Obiectivul general al proiectului
constă în fortificarea drepturilor
materiale
și
procesuale
ale
victimelor
infracțiunilor
ce
atentează
la
libertatea
și
inviolabilitatea sexuală a acestora
prin adaptarea cadrului normativ
intern la standardele și practicile
internaționale.
Proiectul a fost aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 851 din 30
noiembrie 2020 și înregistrat în
Parlament cu nr. 479.

Obiectivul specific 4.3. Consolidarea sistemului de justiție juvenilă
54.

Instituirea
mecanismului
de
dejudiciarizar
e la nivel
național

1. Analiza
cadrului
normativ
național în
domeniu și a
practicilor
altor state

DEAN
DAMEP

Trimestrul
III - IV

Cadru normativ și
practicile altor state
analizate, cu
identificarea
soluțiilor de
reglementare legală.

Planul
naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor
omului
pentru anii

Riscuri
interne:

Nerealizată

1. Capacități
reduse ale
ministe
rului în
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2018–2022 efectuarea unei
analize ample.
(HP nr. 89
din
24.05.2018)
55.

Colectarea
datelor și
elaborarea
rapoartelor
privind
aplicarea
alternativelor
pentru
detenție în
privința
minorilor trași
la răspundere
penală

AAIJ

Trimestrul
I

Date colectate
privind:
1. Numărul
măsurilor alternative
aplicate;
2. Numărul
minorilor
condamnați care au
beneficiat de măsuri
alternative;

Planul
naţional de
acțiuni în
domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022
(HP nr. 89
din
24.05.2018)

Analiza
constatărilor
din studiul
efectuat cu
suportul

1. Generarea
datelor
incomplete /
eronate de
către sistem.

Realizată

Raportul privind judecarea cauzelor
penale în privinţa minorilor a fost
elaborat și publicat pe pagina web a
AAIJ și Ministerului Justiției.
Acesta poate fi accesat la
următoarele link-uri:
http://justice.gov.md/slidepageview.
php?l=ro&idc=56&

3. Numărul cauzelor
penale examinate
https://aaij.justice.md/ro/reporttype/rapoarte-statistice

4. Numărul
minorilor
condamnați care au
beneficiat de
aplicarea art.92 din
Codul penal.
56.

Riscuri
interne:

1. Elaborarea DEAN
proiectului de
modificare a
legislației,

Trimestrul
II-III

Proiect elaborat și
remis spre aprobare
Guvernului.

Planul
naţional de
acțiuni
în domeniul

Realizată parțial

Propunerile
privind
audierea
minorilor victime sau martori ai
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UNICEF
privind
audierea în
condiții
speciale a
copiilor
victime /
martori ai
infracțiunilor
inclusiv
57.

Definitivarea
și aprobarea
standardelor
privind
amenajarea
spațiilor de
audiere în
condiții
speciale a
copiilor
elaborate de
către CNPAC

după caz

drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022
(HP nr. 89
din
24.05.2018)

DEAN

Trimestrul
I – II

Standarde elaborate
și aprobate.

Planul
naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022
(HP nr. 89
din
24.05.2018)
Planul de
acțiuni
pentru anii
2018-2020
privind
implementa

infracțiunilor
prezentate
de
UNICEF au fost incluse în
proiectul consolidat de modificare a
Codului de procedură penală nr.
122/2003, care urmează a fi
înregistrat la ședința Secretarilor
generali de stat.*

Realizată parțial

La 18 iulie 2020 Ministerul Justiției
a făcut public un anunț privind
inițierea
elaborării
proiectului
Hotărârii
Guvernului
pentru
aprobarea
Regulamentului
cu
privire la stabilirea standardelor
privind amenajarea spațiilor de
audiere în condiții speciale a
copiilor. În baza propunerilor
recepționate de la UNICEF a fost
elaborată versiunea inițială a
proiectului, care urmează a fi remis
spre avizare.
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rea
Strategiei
naționale de
prevenire şi
combatere a
traficului de
ființe
umane
pentru anii
2018-2023
(HG nr. 461
din
22.05.2018)
Obiectivul specific 4.4. Asigurarea respectării drepturilor persoanelor în domeniul sănătății mintale
58.

Analiză a
cadrului
normativ
național și a
practicilor
altor state
în vederea
introducerii
formelor noi
de tratament
prin
constrîngere
în condiții de

DEAN

Trimestrul
III - IV

1. Cadru normativ și
practicile altor state
analizate, cu
identificarea
soluțiilor de
reglementare legală;
2. Proiect de lege
elaborat, după caz.

Planul
naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022
(HP nr. 89
din
24.05.2018)

Riscuri
externe:

În curs de realizare

1. Divergențe
de opinii ale
speciliștilor.

În vederea realizării acestei acțiuni
au fost solicitate propuneri de la
toate autoritățile cu atribuții în
domeniu. Urmare c consultărilor
Riscuri
desfășurate s-a convenit asupra
interne:
instituirii unui grup de lucru format
1. Lipsa
inclusiv din medici psihiatri din
personalului cu
componența Centrelor Comunitare
cunoștințe
de Sănătate Mintală, cărora le va
specifice
reveni rolul de aplicare în practică a
domeniului de
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referință.

ambulatoriu și
supraveghere
psihiatrică
obligatorie

noilor forme a măsurilor de
siguranță cu caracter medical a
căror implementare se urmărește.

Obiectivul specific 4.5. Asigurarea respectării drepturilor omului pentru persoanele aflate în custodia statului
59.

Identificarea
soluțiilor
pentru
neadmiterea
utilizării
excesive a
măsurii
preventive –
arestul
preventiv,
inclusiv prin
implementare
a unor măsuri
disciplinare și
pecuniare
pentru cei
care abuzează
de acest
instrument

1. Evaluarea
practicilor
privind
aplicarea
arestului și
formularea
recomandăril
or în scopul
eliminării
fenomenului
aplicării
arestului fără
respectarea
strictă a
garanțiilor
prevăzute de
articolul 5
din
Convenția
europeană
privind
apărarea
drepturilor

ANP

Trimestrul
I-II

1. Raport de
evaluare elaborat;
2. Propuneri
formulate.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Realizată

Cu referire la măsura indicată
comunicăm
că
în
cadrul
Programului „Promovarea unui
sistem de justiție penală bazat pe
respectarea drepturilor omului în
Republica Moldova”, finanțat de
Guvernul Norvegiei și implementat
de Consiliul Europei a fost elaborat
„Raportul asupra cercetării privind
aplicarea arestării preventive în
Republica Moldova”. Menționăm
că
Ministerul
Justiției
este
beneficiar al acestui proiect.
Acest raport a fost prezentat în data
de 25 februarie 2020 în cadrul unui
eveniment la care au participat
reprezentanții
instituțiilor
cu
competențe în domeniu. Cercetarea
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omului și a
libertăților
fundamentale

60.

Realizarea
politicii de
stat privind
punerea în
aplicare a
pedepselor şi
măsurilor
privative de
libertate în
scopul
reintegrării
sociale a
persoanelor
reţinute

ANP
1.
Monitorizare
DAMEP
a și evaluarea
implementări DAG
i Strategiei de
dezvoltare a
serviciului
penitenciar în
Republica
Moldova
pentru anii
2016–2020

vizează perioada 1 ianuarie 2013 –
31 decembrie 2018 și cuprinde o
analiză a cadrului legislativ
național dar și a altor state
europene, precum și o analiză a
practicilor de aplicare în practică a
acestei măsuri preventive privative
de libertate.
Pe
parcursul
anului

1. Rata plîngerilor
depuse de deţinuţi
privind condiţiile de
detenţie;
2. Rata plîngerilor
soluționate privind
condițiile de
detenție;
3. Numărul
condamnărilor
Republicii Moldova
la CtEDO pentru
condiţii de detenţie
contrare prevederilor
art. 3 din CEDO;
4. Rata cazurilor de
violenţă dintre
deţinuţi;
5. Numărul de
instituţii penitenciare

Planul
naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022
(HP nr. 89
din
24.05.2018)

Riscuri
interne:
1. Insuficiența
umană în
cadrul
sistemului
penitenciar;
2. Cuantumul
insuficient al
resurselor
financiare
alocat în raport
cu cuantumul
necesar.

Realizată

1. Pe parcursul anului 2020 au fost
depuse 1303 petiții de către deținuți
cu privire la condițiile de detenție,
ceea ce constituie 44,46% din
numărul total.
2. Petițiile adresate de către deținuți
pe parcursul anului 2020 cu privire
la condițiile de detenție au fost
examinate
și soluționate în
proporție de 90%.

3. În anul 2020 CtEDO nu a
pronunțat hotărâri versus Republica
Moldova, prin care să constate
încălcări ale art. 3 din CEDO
cauzate de condiții precare de
detenție.
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construite/
reconstruite;
6. Numărul
structurilor de
escortare a
deţinuţilor. create la
nivel de penitenciar;
7. Rata
instituţiilor/serviciilo
r medicale
dotate/renovate și
acreditate;
8. Rata de
implementare a
Strategiei.

4. Dat fiind faptul că nu toate
cazurile de violență dintre deținuți
pot fi identificate și documentate /
înregistrate,
deducem
acest
indicator din numărul cazurilor de
constatare a leziunilor corporale în
mediul deținuților. Pe parcursul
anului 2020 au fost înregistrate 115
astfel de cazuri (față de 179 în
2019), ceea ce constiuie o scădere
cu 35%.
5. Au fost finalizate lucrările de
reconstrucție în Penitenciarul nr. 3Leova și nr. 10-Goian. De
asemenea au fost desfășurate lucrări
de construcție și proiectare la Casa
de Arest Bălți.
Totodată, au fost executate lucrări
de reparație cosmetică/capitală în
spațiile de detenție, spațiile de tip
„barac” împărțite în celule de
dimensiuni mici.
6. Instituțiile penitenciare (15)
dispun de structuri de escortă,
excepție fiind Penitenciarele nr.8 și
nr.12 – Bender.
7. Au fost perfectate necesitățile de
utilaj medical și remise Centrului
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pentru
Achiziții
Publice
Centralizate în Sănătate pentru
achiziționare în valoare estimativă
totală de 740600,00 lei. Totodată, a
fost repartizat utilaj medical
secțiilor medicale și spitalului
penitenciar,
donat
de
către
Consiliul Europei în valoare totala
de 150 mii euro. Au fost
achiziționate
7
utilaje
stomatologice, 7 sterilizatoare, 7
microscoape.
În prezent în spitalul penitenciar se
efectuează lucrări de reparație și
dotare, iar în secțiile medicale au
fost realizate reparații curente.
Astfel, 15 secții medicale dispun de
autorizație sanitară de funcționare
cu excepția P10- Goian și P16Pruncul.
Pe parcursul anului 2020 a fost
realizată autoevaluarea serviciilor
medicale și perfectate rapoartele de
autoevaluare,
iar
în
primul
trimestru al anului 2021 urmează a
fi realizată procedura de evaluare și
acreditare a secțiilor medicale.
8. Din totalul de 204 activități, 96
(46%) au fost realizate integral, 39
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de activități (19%) au fost parțial
realizate, iar 69 de activități (34%)
nu au fost realizate.
ANP
2.
Consolidarea
capacităților
instituționale
la nivelul
instituțiilor
penitenciare
și dezvoltarea
profesională
a
personalului
din sistemul
penitenciar

Pe
parcursul
anului

1. Numărul de
psihologi / asistenți
sociali angajați în
instituțiile
penitenciare în
creștere raportat la
numărul de deținuți;
2. Programe de
instruire a
personalului din
serviciul penitenciar
axate pe dezvoltarea
competențelor și pe
drepturile omului;
3. Rata personalului
instruit din sistemul
penitenciar.

Planul
naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022
(HP nr. 89
din
24.05.2018)

Riscuri
interne:
1. Insuficiența
personalului
calificat;
2. Insuficiența
resurselor
financiare
alocate pentru
instruirea
personalului
administrației
penitenciare.

Realizată

1. Pe parcursul anului 2020, în
sistemul penitenciar s-au angajat 4
psihologi și 5 asistenți sociali. La
începutului anului 2020, se
dețineau 6735 persoane, iar la
finele acestui an se dețineau 6419
persoane. Astfel, se constată o
descreștere a numărului de deținuți
cu 316 persoane, ce constituie o
scădere de 4,69%. Prin urmare,
numărul de deținuți raportat la
numărul de psihologi/asistenți
sociali s-a micșorat cu 4,29%/
4,78%.
2. Pe parcursul anului 2020, de
către Centrul de Instruire al ANP,
în colaborare cu Oficiul Avocatului
Poporului s-au organizat instruiri
pentru
personalul
sistemului
penitenciar (curs de formare inițială
și perfecționare) în domeniul
neadmiterii torturii, tratamentului
inuman și degradant, asigurarea
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drepturilor omului în penitenciare,
Convenția ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilități, în
număr de 80 de ore, la care au
participat 598 angajați.
3. Rata personalului instruit din
sistemul penitenciar este de 100%.
ANP
3.
Planificarea /
alocarea
anuală a
mijloacelor
financiare
necesare
pentru
implementare
a proiectelor
de construcție
/
reconstrucție
a
penitenciarel
or
(Centrul
penitenciar
Chișinău,
Casa de arest
Bălți,

Pe
parcursul
anului

1. Suma mijloacelor
financiare alocate
pentru
implementarea
proiectelor de
construcție/reconstru
cție a
penitenciarelor;
2. Planurile
individuale de
construcție/reconstru
cție pentru fiecare
penitenciar;
3. Gradul de
absorbție a
mijloacelor
financiare alocate
construcției/reconstr
ucției
penitenciarelor;
4. Numărul de

Planul
naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022
(HP nr. 89
din
24.05.2018)

Riscuri
interne:
1. Cuantumul
insuficient al
resurselor
financiare
alocat în raport
cu cuantumul
necesar;
2. Capacități
scăzute de
absorbție a
mijloacelor
financiare
alocate;
3.
Tergiversarea
aprobării
documentației
de proiect.

În curs de realizare

1. Conform bugetului aprobat /
precizat pentru anul 2020 (Legea
nr. 172/2020) au fost alocate
resurse
finanaciare
pentru
următoarele obiecte de investiții:
Proiectul
"Construcţia
penitenciarului din municipiul
Chişinău" – 362.346,3/0,0 mii lei
(inclusiv contribuția Guvernului).
- Construcţia Casei de arest din
municipiul
Bălţi
48.000,0/22.711,0 mii lei.
- Reconstrucția perimetrului de
pază al Penitenciarului nr.7 Rusca 2.000,0/4.289,0 mii lei.
- Reconstrucţia perimetrului de
pază al Penitenciarului nr.10, –
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Penitenciarul
nr. 7 –
Rusca)

0,0/1.000,0 mii lei.

instituții penitenciare
construite/
reconstruite.

- Reconstrucţia Penitenciarului
nr.17, Rezina – 1.000,0/0,0 mii lei.

3. Gradul de absorbție a mijloacelor
financiare
bugetate
pentru
construcție/ reconstrucție:
Proiectul
"Construcţia
penitenciarului din municipiul
Chişinău" – 0%;
- Construcţia Casei de arest din
municipiul Bălţi – 88,7%;
- Reconstrucția perimetrului de
pază al Penitenciarului nr.7 Rusca –
99,5%;
- Reconstrucţia perimetrului de
pază al Penitenciarului nr.10 –
57,3%;
- Reconstrucţia Penitenciarului
nr.17, Rezina – 0%.

4.
Continuarea
procesului de
modernizare

ANP

Pe
parcursul
anului

1. Planul de
modernizare
actualizat

Planul
naţional de
acțiuni

În curs de realizare

Riscuri
interne:
1.

Pe

parcursul

anului

2020

a
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a sistemului
penitenciar
prin
amenajarea /
reutilarea
spaţiilor de
detenţie,
conform
normelor şi
standardelor
europene
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2. Spaţiile de
în domeniul Imposibilitatea
detenţie
drepturilor
replanificării
amenajate/reutilate;
omului
spațiilor/blocur
ilor;
pentru anii
3. Rapoarte elaborate
2018–2022
privind gradul de
2. Cuantumul
executare a
(HP nr. 89
insuficient al
lucrărilor.
din
resurselor
24.05.2018) financiare
;
alocat în raport
cu cuantumul
necesar;
Planul
3. Capacități
naţional de
scăzute de
acţiuni
atragere a
pentru
asistenței
implementa
externe.
rea
Acordului
de Asociere
Republica
Moldova–
Uniunea
Europeană
în perioada
2017–2019
(HG
nr.1472 din
30.12.2016)

continuat procesul de amenajare /
reutilare a spaţiilor de detenţie din
cadrul
penitenciarelor,
fiind
înregistrate următoarele progrese:
- în cadrul Penitenciarului 1 a fost
modernizată rețeaua de apă
potabilă, construit pavilionul de
așteptare, reparat integral blocul
sanitar, arhiva, instalate rampe de
acces la blocul administrativ/de
regim nr. 1 pentru persoanele cu
dizabilități,
reparate
cosmetic
holurile din blocurile de regim și
unele celule;
- în Penitenciarul 2 au fost reparate
cosmetic spațiile din secția
medicală (stomatologie, farmacie),
holurile și celulele din sectorul II,
atelierul
pentru
prelucrarea
lemnului,
încăperile
destinate
întrevederilor de lungă durată,
blocul sanitar, cantina și sala de
primire a hranei, amenajată curtea
de plimbare din sectorul nr. 1,
reparate fațadele blocurilor de
locuit din sectorul nr. 1 și carantină,
schimbate ferestrele și ușile în
clădirea „atelier pentru prelucrarea
lemnului”,
reparat
acoperișul
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sectoarelor nr. 1 și 2;
- în Penitenciarul 3 a fost reparat
integral acoperișul, reconstruit
sectorul de tip ,,barac” în celule
mici, instalate rețele termice, de
apeduct și ventilare, construite
blocuri sanitare în celule, instalate
geamuri (PVC) și uși (MDF),
reconstruit gardul principal între
posturile nr. 2 și 3 (197 m) și de
preîntâmpinare (182 m), reparat
integral spațiul de preparare și
repartizare a hranei (58 m.p.),
precum și instalat utilajul necesar.
La fel, au fost reparate integral
celulele nr. 1, 2, 4 și cosmetic
celulele nr. 6, 7, 9 din izolatorul
disciplinar;
- la Penitenciarul 5 au fost reparate
cosmetic 27 celulele, reparate
integral
4
celule,
schimbat
acoperişul blocului de regim nr.1,
postul intern nr.2;
- la Penitenciarul 9 au fost reparate
cosmetic 2 celulele și 2 bucătării,
atelierul de prelucrare a lemnului,
ograda izolatorului disciplinar;
- în cadrul Penitenciarului 12 au
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fost reparate integral 6 celule,
cantina din sectorul de deservire
gospodărească, biroul serviciului
evidență deținuți, baracul sectorului
de deservire gospodărească.
5.
Modificarea
Hotărîrii
Guvernului
nr. 609/2006
în scopul
instituirii
normelor
privind
asigurarea
copiilor
născuți în
instituțiile de
detenție cu:
a) raţie
alimentară
conform
regulilor
nutriţionale;
b)
echipament
individual;
c) produse de

ANP

Trimestrul
III

Proiect elaborat și
aprobat.

Planul
naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022
(HP nr. 89
din
24.05.2018)

Realizată parțial

În prezent alimentarea în instituțiile
penitenciare unde se află copii în
vârstă de până la 3 ani împreună cu
mamele lor se efectuează conform
prevederilor
pct.
55
din
Regulamentul privind organizarea
alimentației
deținuților
în
penitenciare, aprobat prin Ordinul
Ministerului Justiției nr. 512/2007,
care prevede că alimentaţia copiilor
din casele de copii de pe lângă
penitenciare şi a copiilor ce se află
cu mamele lor în penitenciare se
efectuează conform normelor şi în
modul stabilit pentru casele de
copii din sistemul Ministerului
Sănătăţii, Muncii și Protecției
Sociale.
În același timp, a fost demarată
procedura de modificare a Hotărârii
Guvernului nr. 609/2006 privind
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igienă și
întreținere

61.

Identificarea
companiei
care urmează
să
construiască
noul
penitenciar în

normele minime de alimentare
zilnică și obiecte de toaletă și menaj
ale deținuților, unde vor fi operate
modificări, inclusiv la capitolul ce
ține de alimentarea copiilor în
vârstă de până la 3 ani, care se află
cu mamele lor în instituțiile
penitenciare.

6. Aprobarea ANP
normelor
minime de
echipare a
angajaților
instituțiilor
penitenciare
cu dispozitive
pentru paza,
escortarea și
supraveghere
a persoanelor
private de
libertate

Trimestrul
II

ANP

Trimestrul
I-III

Proiect elaborat și
aprobat.

Planul
naţional de
acțiuni

Realizată parțial

Direcția generală detenție din
cadrul ANP a formulat propunerile
cu privire la normele minime de
echipare, care urmează a fi aprobate
prin ordin.

în domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022
(HP nr. 89
din
24.05.2018)

1. Licitație publică
organizată;
2. Companie
identificată, contract
semnat.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636

Riscuri
externe:
1. Lipsa
companiilor
naționale cu
experiență în

Realizată parțial

1. La 11.02.2020 a avut loc
deschiderea
ofertelor
pentru
achiziționarea
serviciilor
de
supraveghere a lucrărilor de
78

municipiul
Chișinău,
semnarea
contractului și
demararea
lucrărilor de
construcție
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din
realizarea
11.12.2019) proiectelor
similare;
2. Lipsa
interesului
companiilor
străine în
participarea la
concursurile
publice /
licitații.

construcție, la care a depus oferta o
singură companie. Urmare a
evaluării ofertei tehnice depuse, a
fost întocmit și expediat în adresa
BDCE raportul de evaluare tehnică,
conform
căruia
compania
participantă a acumulat 81 de
puncte, depășind pragul minim de
80 de puncte.
2. La 03.03.2020 a avut loc
deschiderea
ofertelor
pentru
achiziționarea
serviciilor
de
construcție a viitorului penitenciar.
Din cele patru companii care au
fost înregistrate pentru participare,
au prezentat ofertele trei companii.
După
deschiderea
ofertelor
membrii grupului de achiziții a UIP
au inițiat procedura de examinare.
Termenul stabilit de verificare este
de aproximativ 120 de zile. În
prezent, în vederea evaluării
calitative a ofertelor și luând în
considerație
complexitatea
documentației de licitație, membrii
grupului de lucru pentru achiziții al
UIP
evaluează
devizele
de
cheltuieli cu identificarea tuturor
erorilor aritmetice și de cantități,
inclusiv
verifică
prezența
79

Raportul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2020
specificațiilor
tehnice
și
autorizațiilor de la producători
pentru echipament și utilaj.
62.

63.

Diminuarea
numărului de
deținuți
escortați la
instanțele de
judecată

Reorganizare
a serviciilor /
unităților

ANP
1.
Amenajarea
în sediile
instituțiilor
penitenciare a
unor spații
speciale
pentru
examinarea
chestiunilor
ce țin de
executarea
pedepsei prin
intermediul
sistemului de
videoconferin
ță

Pe
parcursul
anului

ANP

Pe
parcursul
anului

1.
Identificarea
de către

DEAN

1. Numărul spațiilor
special amenajate;
2. Rata ședințelor
desfășurate în
spațiile special
amenajate și prin
intermediul
sistemului de
videoconferință.

Planul
naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022

Riscuri
interne:
1. Defecțiuni
tehnice ale
sistemului de
videoconferinț
ă.

(HP nr. 89
din
24.05.2018)

Realizată

1. În fiecare instituție penitenciară a
fost amenajată minimum cîte o sală
pentru desfășurarea ședințelor prin
teleconferință. În penitenciarele nr.
11 – Bălți și 13 – Chișinău sunt
amenajate cîte două săli pentru
desfășurarea
ședințelor
prin
teleconferință. Astfel, instituțiile
penitenciare dispun, în total, de 19
spații
pentru
examinarea
chestiunilor ce țin de executarea
pedepsei
prin
intermediul
sistemului de videoconferință.
2. Pe parcursul anului 2020 au fost
desfășurate 10360 ședințe de
judecată prin intermediul sistemului
de videoconferință, ceea ce
constituie aproximaiv 70% din
numărul total (14884).

1. Ședințe a grupului
de lucru organizate;
2. Propuneri

Planul
naţional de
acțiuni

Riscuri
externe:

Realizată parțial

1. Opinii
80

medicale din
cadrul
instituțiilor de
detenție

grupul de
lucru instituit
din
reprezentanți
ai tuturor
instituțiilor
vizate a unei
soluții optime
de
reorganizare
a serviciilor
medicale
acordate
persoanelor
aflate în
detenție și
asigurării
independențe
i personalului
medical/
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identificate;
în domeniul divergente ale
drepturilor
autorităților
3. Cadrul normativ
omului
implicate (MJ,
modificat.
pentru anii
ANP,
2018–2022 MSMPS).
(HP nr. 89
din
24.05.2018)

Pe parcursul consultărilor în cadrul
Grupului de lucru au fost
identificate cîteva opțiuni de
reorganizare a serviciilor medicale
acordate persoanelor aflate în
detenție, care au fost transpuse în 4
proiecte de acte normative.

Amendarea
cadrului
normativ în
baza
propunerilor
formulate de
către membrii
grupului de
lucru
81
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ANP
2.
Formularea
DAMEP
propunerilor
pentru
DEAN
includerea
persoanelor
deținute în
lista
subiecților
beneficiari de
asigurare
obligatorie de
asistenţă
medicală
64.

Dezvoltarea
Sistemului
informațional
e-Reținere

1.
Definitivarea
și
promovarea
conceptului
tehnic al
Sistemului
informațional
e-Reținere

DEAN
ARIJ

Trimestrul
II - III

Propunere și nota de
argumentare
expediate în adresa
Ministerului
Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale.

Planul
naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022

Riscuri
externe:
1. Colaborarea
defectuoasă
între
autoritățile cu
atribuții în
domeniu.

(HP nr. 89
din
24.05.2018)

Trimestrul
I - II

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Planul
naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022
(HP nr. 89
din
24.05.2018)
;

Riscuri
externe:
1. Colaborarea
defectuoasă
între
autoritățile cu
atribuții în
domeniu.

Nerealizată

Au fost înaintate scrisori cu intenția
de a organiza ședințe comune cu
Compania Națională de Asigurări
în Medicină și Ministerul Sănătății
Muncii și Protecției Sociale.
Ambele autorități au manifestat
disponibilitatea
examinării
problemei, însă din cauza situației
pandemice și a redirecționării
priorităților discuțiile nu au avut
loc.
Nerealizată

Urmare a examinării repetate a
funcționalităților sistemului s-a
constatat necesitatea modificării
conceptuale a acestora, din
considerentul
învechirii
parametrilor tehnici, care nu permit
interconectarea cu alte sisteme
informaționale utilizate de PG,
subdiviziunile MAI și ale MJ.
Totodată, modificările respective
vor genera costuri exagerate.
Astfel, urmează a fi elaborat și
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aprobat Conceptul tehnic pentru un
nou sistem informațional.

65.

Asigurarea
unui nivel
adecvat de
instruire a
subiecților
implicați în
prevenirea și
combaterea
torturii
conform
standardelor
stabilite în
Protocolul de
la Istanbul și
consacrate în
jurisprudența
CtEDO

ANP
1.
Consolidarea
capacităţilor
personalului
instituțiilor
de detenţie și
al instituţiilor
psihoneurolo
gice în
domeniul
standardelor
stabilite în
Protocolul de
la Istanbul,
inclusiv în
domeniul
prevenirii
violenței între
deținuți

Pe
parcursul
anului

1. Numărul de
persoane instruite;
2. Numărul de petiții
examinate privind
încălcarea
standardelor în
locurile de detenţie;
3. Rata cazurilor
soluţionate;
4. Numărul de cazuri
soluționate privind
violența între
deținuți

Planul
naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022
(HP nr. 89
din
24.05.2018)

Riscuri
externe:
1. Deficinețe
în identificarea
experților
naționali /
internaționali
cu experiență
în domeniu.

Realizată

1. În scopul instruirii personalului
sistemului
administraţiei
penitenciare în asigurarea prevenirii
şi combaterii torturii, pe parcursul
anului 2020, Centrul de instruire al
ANP, în colaborare cu Oficiul
Avocatului Poporului a organizat
instruiri în domeniul neadmiterii
torturii, tratamentului inuman și
degradant. Astfel, au fost instruiți:
- 181 – agenţi de penitenciare, 46
ore desfăşurate;
- 84 – ofiţeri de penitenciare, 32
ore desfăşurate.
2. Pe parcursul anului 2020, au fost
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înregistrate și examinate 187 petiții
privind încălcarea standardelor
stabilite în Protocolul de la
Istanbul.
3. Toate cazurile (187) au fost
examinate și soluționate conform
competenței.
4. Pe parcursul perioadei de
referință au fost înregistrate 115
cazuri de violență între deținuți,
toate fiind soluționate.
66.

Fortificarea
capacității
sistemului de
protecție a
persoanelor
care denunță
acte de tortură

1. Elaborarea DEAN
proiectului de
ANP
revizuire a
cadrului
normativ
relevant

Trimestrul
II-III

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Planul
naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022
(HP nr. 89
din
24.05.2018)

Nerealizată
Riscuri
externe:

Este de menționat faptul că
1. Opinii
sistemul administrației penitenciare
divergente ale nu tolerează acțiunile de tortură în
entităților cu
instituțiile
penitenciare.
Prin
atribuții în
urmare, în fiecare instituție
domeniu.
penitenciară sunt instituite registre
speciale, unde orice declarație /
Riscuri
plângere de tortură, sau alte rele
interne:
tratamente sau degradante, este
înregistrată și raportată imediat
1.
Neidentificarea ANP și organului de urmărire
penală. Concomitent, fiecare caz
direcțiilor de
este examinat în cadrul unei
intervenție
anchete de serviciu.
legislativă;
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2.
Nedeterminare
a conceptuală a
instituției care
va asigura
protecția
persoanelor
care denunță
actele de
tortură.
Obiectivul specific 4.6. Dezvoltarea mecanismelor de prevenire și remediere a încălcărilor CEDO
67.

Implementare
a
mecanismului
compensatori
u pentru
încălcarea
dreptului
garantat de
art. 3 al
CEDO

1.
Soluționarea
eficientă a
cererilor
persoanelor
aflate în
detenție în
condiții
precare

ANP

Pe
parcursul
anului

1. Numărul de
deținuți cărora li s-a
redus termenul
pedepsei în
condițiile stabilite;

Planul
naţional de
acțiuni

în domeniul
drepturilor
2. Numărul
omului
persoanelor
pentru anii
reținute/deținute care 2018–2022
au fost despăgubite
(HP nr. 89
financiar;
din
24.05.2018)
3. Cuantumul
sumelor achitate ca
despăgubire.

Riscuri
externe:
1. Aplicarea
neuniformă de
către instanțele
de judecată a
mecanismului
compensatoriu.
Riscuri
interne:
1. Capacități
reduse în
evaluarea
condițiilor
precare de
detenție și

În curs de realizare

1. Pe parcursul anului 2010, la
1734 deținuți li s-a redus termenul
pedepsei, dintre care 293 deținuți
au fost eliberați.
2. Majoritatea persoanelor au fost
despăgubite finanaciar.
3.
Cuantumul
despăgubirilor
financiare achitate ca despăgubire
este de 3 587 749 lei pentru anul
2020.

Urmare a deficiențelor legislative
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prezentării
poziției în
instanța de
judecată.

semnalate de practicieni în procesul
de implementare a remediului
compensator, care, în ansamblu, au
generat o practică neuniformă de
aplicarea a acestuia, prin Legea
adoptată la 12 martie 2020
Parlamentul
a
suspendat
mecanismul de reducere a pedepsei
pentru
deținuți
pe
motivul
condițiilor precare.
În același timp, în scopul
îmbunătățirii
mecanismului
și
eliminării
carențelor
atestate,
Ministerul Justiției a elaborat un
proiect de Lege pentru modificarea
Codului de procedură penală.
Scopul proiectului este de a asigura
aplicarea coerentă și unitară a
remediului
preventiv
și
compensator.

2. Elaborarea
proiectului
Hotărîrii
Guvenului
pentru
aprobarea
Regulamentu
lui cu privire
la evaluarea

ANP
DEAN

Trimestrul
I-II

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Prioritățile
ministerului
pentru anul
curent

Realizată parțial

Ministerul Justiției a elaborat și
remis spre aprobare Guvernului
proiectul Hotărârii Guvernului cu
privire la evaluarea condițiilor de
detenție din instituțiile penitenciare
prin scrisoarea nr.03/5254 din 17
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iulie 2020.

condițiilor de
detenție

68.

Definitivarea
proiectului
Hotărîrii
Guvernului
pentru
aprobarea
Regulamentul
ui cu privire
la procedura
de soluționare
pe cale
amiabilă sau
formulare a
declarației
unilaterale în
cauzele aflate
pe rolul
CtEDO

DEAN
DAG

Trimestrul
I - II

Proiect supus
avizării repetate și
remis Guvernului
spre aprobare.

Prioritățile
ministerului
pentru anul
curent

Proiectul a fost restituit ministerului
prin scrisoarea nr. 31-06-6516 din
23.07.20 și urmează a fi promovat
după aprobarea proiectului de
modificare a Codului de procedură
penală
(perfecționarea
mecanismului despăgubirii pentru
condițiile de detenție) care a fost
elaborat
după
suspendarea
mecanismului compensatoriu.
Realizată parțial

Proiectul
Regulamentului
menționat urmează să stabilească o
procedură uniformă referitoare la
aplicarea articolelor 11 și 12 din
Legea nr. 151/2015 cu privire la
Agentul
guvernamental,
care
stabilesc posibilitatea soluționării
pe cale amiabilă a unei cauze aflate
pe rolul Curții europene a
drepturilor omului, precum și
dreptul Agentului Guvernamental
de a formula o declarație unilaterală
în cazul în care o soluționare pe
cale amiabilă nu a fost posibilă.
Proiectul
nominalizat a fost
înregistrat la Cancelaria de Stat cu
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nr. unic 113/MJ/2019 și avizat cu
toți subiecții interesați.
Avînd în vedere propunerile și
obiecțiile recepționate în cadrul
exercițiului de avizare, proiectul
urmează a fi ajustat, inclusiv
anumite prevederi de ordin
conceptual și supus avizării
repetate.
69.

Analiza
cadrului
normativ și
identificarea /
formularea
mecanismului
legal eficient
de înaintare a
acţiunilor în
regres
împotriva
persoanelor
responsabile
de
condamnarea
Republicii
Moldova la
CtEDO

DC
DAG

Pe
parcursul
anului

1. Analiză efectuată;
2. Numărul
acţiunilor de regres
înaintate;
3. Sentinţele în
privinţa persoanelor
responsabile de
condamnarea RM la
CtEDO pronunţate;

Planul de
acţiuni
privind
implementa
rea
Strategiei
naţionale de
integritate şi
anticorupţie
pentru anii
2017–2020

4.Volumul de
(HP nr. 56
mijloace financiare
recuperate ca urmare din
a acţiunilor în regres 30.03.2017)
de la responsabilii de
condamnarea
Republicii Moldova
la CtEDO.

Riscuri
interne:
1. Capacități
reduse în
efectuarea unei
analize
complexe,
inclusiv sub
aspect
comparat.

Realizată

În scopul reglementării, într-un
cadru normativ comprehensiv a
mecanismului de aplicare a
instituției regresului în contextul
condamnării Republicii Moldova
de către Curtea Europeană, a fost
elaborat și promovat un proiect de
modificare a unui set de acte
legislative.
Proiectul a fost adoptat de
Parlament în lectură finală la 26
noiembrie 2020 (Legea 205/2020).
La 18 februarie 2020 și 26 iunie
2020, prin scrisorile nr. 06/1701 și,
respectiv, 06/4692, în baza art. 25
alin. (3) din Legea nr. 151/2015,
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Agentul guvernamental a sesizat
Procuratura Generală cu privire la
încălcările stabilite de către Curtea
Europeană a Drepturilor Omului în
cauzele versus Republica Moldova,
în vederea inițierii, după caz, a
urmăririi
penale
împotriva
persoanelor eventual responsabile
de încălcările Convenției Europene
a Drepturilor Omului, pentru anul
2020.
Obiectivul specific 4.7. Revizuirea cadrului legal pentru îmbunătățirea legislației mass-media și accesul la informație
70.

Formularea
unor
prevederi
clare în ceea
ce privește
categoria de
informații
care sînt de
interes public

1.
Examinarea
legislației
relevante
(Legea nr.
982/2000
privind
accesul la
informație;
Legea nr.
133/2011
privind
protecția
datelor cu
caracter
personal;

DEAN

1. Cadrul normativ
examinat, deficiențe
identificate;
2. Proiect de lege
elaborat, după caz.

Planul
naţional de
acțiuni în
domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022
(HP nr. 89
din
24.05.2018)

Riscuri
interne:
1. Deficiențe
în identificarea
/ indicarea
exhaustivă a
categoriilor de
informație care
sînt de interes
public.

Realizată parțial

Un set modificări normative privind
informațiile de interes public au
fost incluse în proiectul de lege
privind modificarea unor acte
normative - cadrul conex Codului
administrativ. Proiectul urmează a
fi expediat în adresa Cancelariei de
Stat pentru înregistrare la ședința
Secretarilor generali. (a se vedea
acț. 23).
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Legea nr.
171/1994 cu
privire la
secretul
comercial;
Legea nr.
245/2008 cu
privire la
secretul de
stat) cu
identificarea
deficiențelor
și formularea
propunerilor
71.

Reglementare
a domeniului
activităților
filantropice și
de
sponsorizare
realizate în
vederea
asigurării
durabilității și
independenței
organizațiilor
neguvername
ntale

1. Efectuarea
analizei de
oportunitate
privind
modificarea
cadrului
normativ în
domeniu

DEAN

Trimestrul
I-II

Studiu efectuat,
propuneri formulate.

Riscuri
externe:

Realizată

1. Divergențe
conceptuale
ale entităților
participante la
formularea
modificărilor.

Analiza necesității și oportunității
modificării Legii nr. 1420/2002 cu
privire la filantropie și sponsorizare
a fost efectuată anterior de către
Centrul Naţional de Asistenţă şi
Informare a ONG-urilor din
Moldova – CONTACT. Setul de
Riscuri
probleme identificate în rezultatul
interne:
studiului și propunerile formulate
1.
au fost discutate în cadrul unor
Neidentificarea
ședințe publice cu participarea
unor direcții
reprezentanților
Ministerului
suficiente de
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intervenție
legislativă.
Trimestrul

2. Elaborarea
proiectului de
act normativ,
după caz

II-III

Justiției și ai mai multor organizații
necomerciale.

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare

Realizată parțial

Versiunea inițială a proiectului
privind modificarea Legii nr.
1420/2002 cu privire la filantropie
și sponsorizare a fost elaborată și
urmează a fi expediată spre
examinare la ședința Secretarilor
generali.

Obiectivul strategic V. Dezvoltarea mecanismelor execuțional-penale și de resocializare
Obiectivul specific 5.1. Realizarea politicii de stat în domeniul penitenciar
72.

Elaborarea
cadrului
normativ în
vederea
implementării
Legii nr.
300/2017 cu
privire la
sistemul
administraţiei
penitenciare

1. Elaborarea
proiectului
Ordinului
ministrului
justiției
privind
modul de
gestionare şi
evidenţă,
manuală şi
electronică, a
datelor

ANP
DEAN

Trimestrul
I - II

Ordin elaborat și
aprobat.

Art. 32 alin.
(2) din
Legea nr.
300/2017
cu privire la
sistemul
administraţi
ei
penitenciare

Realizată parțial

Proiectul Ordinului a fost elaborat
și urmează a fi consultat cu
instituțiile vizate.
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privind
funcţionarii
publici cu
statut special
2. Elaborarea
proiectului
Ordinului
ministrului
justiției cu
privire la
aprobarea
Regulamentu
lui privind
siguranța
instituțiilor
penitenciare
din
subordinea
ANP
73.

Dezvoltarea
industriei
penitenciare

1. Sporirea
numărului
agenților
economici
care își
desfășoară
activitatea în
cadrul
sistemului

ANP
DEAN

Trimestrul
I - II

Ordin elaborat și
aprobat.

Legea nr.
300/2017

Realizată parțial

cu privire la
sistemul
administraţi
ei
penitenciare

Decembrie 1. Număr de agenți
economici noi în
2020-2023
cadrul sistemului
penitenciar;
2. Număr de locuri
de muncă nou-create
pentru persoanele
private de libertate.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Proiectul Regulamentului a fost
elaborat și urmează a fi supus
consultărilor cu instituțiile vizate.

Riscuri
externe:

În curs de realizare

1. Interes redus
1. Pe parcursul anului 2020 au fost
din partea
încheiate 46 contracte de prestări
agenților
servicii de forţă de muncă cu
economici.
diverși agenți economici.
Riscuri
2. Pe parcursul anului 825 deținuți
interne:
au fost încadrați la munci
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1.
Infrastructura
logistică slab
dezvoltată.

penitenciar

74.

Examinarea
necesității
revizuirii
mecanismului
de formare și
activitate a
Comisiilor
din cadrul
instituțiilor
penitenciare
reglementat
prin Hotărîrea
Guvernului
nr. 583/2006

DEAN
ANP

Trimestrul
I-II

Proiect elaborat și
remis spre aprobare
Guvernului.

Prioritățile
ministerului
pentru anul
curent

remunerate.
Totodată, cu suportul Proiectului de
Consultanță în Politici Economice
pentru
Guvernul
Republicii
Moldova, implementat de GIZ
Moldova a fost realizat studiul pe
problemele industriei penitenciare,
recomandările căruia vor fi
transpuse în viitorul Program de
dezvoltare strategică a sistemului
administrației penitenciare.
Realizată

Urmare a examinării mecanismului
de formare și activitate a Comisiilor
penitenciare din cadrul instituțiilor
penitenciare, care a fost revizuit în
anul 2018 prin Ordinul ANP nr.
120 cu privire la aprobarea
Regulamentului de activitate al
Comisiei penitenciarului din cadrul
instituțiilor
penitenciare,
s-a
constatat lipsa necesității unor
modificări suplimentare.

Obiectivul specific 5.2. Realizarea politicii de stat în domeniul probațiunii
75.

Monitorizarea

INP

Pe

Raportul anual

Planul

Riscuri

Realizată
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și evaluarea
implementării
Strategiei de
dezvoltare a
sistemului
probaţiunii
pentru anii
2016–2020

DAMEP

parcursul
anului

privind executarea
pedepselor
neprivative de
libertate, cu
indicarea:
1) numărului de
sentinţe de
condamnare la
pedepse neprivative
de libertate,
dezagregate pe
categorii de
evidenţă;
2) numărului/ratei de
condamnaţi cărora li
s-au aplicat măsuri
de probaţiune,
angajaţi în cîmpul
muncii/instruiți
economic;
3) ratei
condamnaților care
au beneficiat de
programe
probaționale;
4) ratei anuale a
recidivei
infracţionale comise

naţional de
acțiuni în
domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022
(HP nr. 89
din
24.05.2018)

interne:
1. Capacități
reduse de
personal în
cadrul
Birourilor de
probațiune.

Pe parcursul anului 2020 în
evidența Inspectoratului Național
de Probațiune s-au aflat 21460 de
subiecți, numărul fiind dezagregat
pe categorii de evidență:
1.
art. 65 CP- 2813 subiecți;
art. 65/1 CP- 2388 subiecți;
art. 67 CP- 5348 subiecți;
art. 90 CP- 6814 subiecți;
art. 90/1 CP- 49 subiecți;
art. 96 CP- 92 subiecți;
art. 91 CP- 905 subiecți;
art. 92 CP- 280 subiecți;
art. 104 CP- 55 subiecți;
art. 108 CP- 3 subiecți;
art. 35, al 3 CC- 50 subiecți;
art. 37 CC- 2663 subiecți.
2. Numărul de persoane liberate de
răspundere și pedeapsă penală care
ar putea fi angajați în câmpul
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de condamnaţii
cărora li s-au aplicat
măsuri de
probaţiune.

muncii și instruiți profesional,
adulți și minori, este de 7915
persoane. Pe parcursul anului 2020
au fost instruite profesional 137 de
persoane și 180 de persoane
angajate în câmpul muncii, ceea ce
constituie 4 %.
3. Numărul persoanelor liberate de
răspundere și pedeapsă penală, în
privința cărora instanța de judecată
ar
putea
aplica
programe
probaționale este de 10303
persoane. Pe parcursul anului 2020,
au
au
parcurs
programe
probaționale 826 de persoane, ceea
ce constituie 8 %.
4. În urma analizei informațiilor
privind comiterea repetată a
infracțiunilor de către subiecții
probațiunii aflați în evidență s-a
constatat că 0,9% din subiecți au
recidivat.

76.

Dezvoltarea
capacităților
instituționale
și
profesionale
ale
personalului

INP

Pe
parcursul
anului

1. Numărul de
birouri de probaţiune
cu dotare tehnicomaterială
corespunzătoare;
2. Numărul de sedii

Planul
naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor
omului

Realizată

1. Toate cele 38 Birouri de
probațiune dispun de dotare
tehnico-materială corespunzătoare.
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din sistemul
de probațiune

procurate/ închiriate
pentru activităţile de
probaţiune;
3. Numărul de
mijloace tehnice,
necesare
monitorizării
electronice,
achiziționate.

pentru anii
2018–2022

2. În anul 2020 au fost încheiate
contracte de comodat pentru
utilizarea a 9 spații, altele 19 sunt
utilizate în baza contractului de
locațiune.

(HP nr. 89
din
24.05.2018)

3. Pe parcursul anului 2020, în
vederea asigurării monitorizării
electronice, au fost achiziționate
echipamente
de
monitorizare
electronică, după cum urmează:
60
brățări
electronice
(achiziționate din bugetul INP);
- 50 brățări electronice (donație
GIZ);
- 200 echipamente pentru agresori;
- 200 echipamente pentru victime.

77.

Consolidarea
capacităților
instituționale
prin
reviziurea
statutului
profesional al
angajatului
din sistemul
de probațiune

DEAN
INP

Trimestrul
II-III

Proiect de act
normativ elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Prioritățile
ministerului
pentru anul
curent

Riscuri
externe:

Sistată

1. Aviz negativ
În vederea inițierii modificărilor la
din partea
Legea nr. 270/2018 privind
Ministerului
sistemul unitar de salarizare în
Finanțelor.
sectorul bugetar a fost efectuată
analiza impactului de reglementare,
care a fost expediată Ministerului
Finanțelor prin scrisoarea 03/5097
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din 9 iulie 2020.
Ministerul Finanțelor a informat că
se va pronunța asupra propunerilor
de modificare a Legii nr. 270/2018
la etapa promovării unui proiect ce
va consolida propunerile de
modificare la lege recepționate din
partea tuturor autorităților.
78.

Elaborarea
Studiului de
fezabilitate
pentru crearea
centrelor de
asistență și
consiliere
pentru minori

INP

Trimestrul
II-III

1. Studiu elaborat;

Prioritățile
ministerului
pentru anul
curent;

2. Opțiuni privind
crearea centrelor de
asistență și consiliere
pentru minori
Proiectul
formulate.
Consiliului
Europei
„Promovare
a unui
sistem de
justiție
penală bazat
pe
respectarea
drepturilor
omului în
Republica
Moldova

Riscuri
externe:
1. Încetarea
asistenței
tehnice a
partenerilor de
dezvoltare.

Realizată

În cadrul Programului Consiliului
Europei “Promovarea unui sistem
de justiţie penală bazat pe
respectarea drepturilor omului în
Republica Moldova” a fost inițiată
elaborarea Studiului de fezabilitate
pentru crearea centrelor de asistență
și consiliere.
La 14-15 decembrie a fost
desfășurat atelierul de lucru pe
blocuri
tematice:
structura
centrului,
scop,
obiective,
beneficiari,
servicii
prestate,
funcțiile centrului, proceduri de
lucru. Opțiunile privind crearea
centrelor de asistență și consiliere
vor fi reflectate în Studiul final care
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va fi publicat pe pagina web a INP.
79.

Elaborarea
conceptului
Centrului de
asistență și
consiliere
pentru minori

DEAN
INP

Pe
parcursul
anului

Proiect de concept
elaborat.

Prioritățile
ministerului
pentru anul
curent

Riscuri
externe:
1. Încetarea
asistenței
tehnice a
partenerilor de
dezvoltare.

Realizată parțial

Pe parcursul anului 2020 s-a reușit
desfășurarea unor discuții cu
autoritățile de resort (Ministerul
Sănătății, Muncii și Protecției.
Sociale, Ministerul Educației) și
partenerii de dezvoltare (Consiliul
Europei, Regina Pacis, AJPP) cu
privire la crearea centrului de
asistență și consiliere.
Din cauza situației pandemice în
perioada de raportare au fost
amînate mai multe activități legate
de crearea centrului de asistență și
consiliere cum ar fi: schimbul de
experiențe, preluarea practicilor
internaționale și vizitele de lucru în
statele în care sunt dezvoltate
asemenea practici.
Prin urmare, proiectul conceptului
și al Regulamentului de organizare
a centrului vor fi elaborate după
definitivarea
studiului
de
fezabilitate inițiat (acț. 78).
În vederea asigurării consecvenței
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măsurilor întreprinse, acțiunea a
fost inclusă în Planul de acțiuni
pentru implementarea Strategiei
pentru Asigurarea Independenței și
Integrității
Sectorului
Justiției
pentru anii 2021-2024.
80.

Crearea unui
sistem
electronic de
evidență a
întrevederilor
dintre
consilierul de
probațiune și
subiectul
probațiunii în
scopul
asigurării
transparenței
și prevenirii
actelor de
corupție

INP

Trimestrul
IV

Sistem electronic
creat, număr de
întîlniri organizate

Planul de
acțiuni
pentru o
guvernare
deschisă pe
anii 20192020,
aprobat prin
HG nr.
1172/2018

Riscuri
externe:
1. Resurse
financiare
limitate pentru
dezvoltarea
sistemului.

În curs de realizare

Sistemul electronic de evidență a
întrevederilor dintre consilierul de
probațiune și subiectul probațiunii
este în proces de exploatare
experimentală / pilotare în cadrul
Biroului de Probațiune Chișinău și
urmează a fi implementat și de
celelalte Birouri de probațiune la
nivel național.
Această platformă de comunicare
dintre consilierul de probațiune și
beneficiari a fost elaborată implicit
pentru acest scop de înregistrare și
documentare a informației din
cadrul întrevederilor. De asemenea,
sistemul electronic de evidență a
întrevederilor urmează a fi conectat
la baza de date a INP și generate
rapoarte în urma întrevederilor
electronice înregistrate ca parcurs
99

Raportul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2020
în procesul de supraveghere a
beneficiarilor.
Pînă în prezent, au fost înregistrate
50
întrevederi
cu
subiecții
probațiunii.
81.

82.

Promovarea
proiectului de
modificare
Hotărârii de
Guvern
nr.827/2010
privind
organizarea şi
funcţionarea
organelor de
probaţiune, în
scopul
majorării
efectivuluilimită al
Inspectoratulu
i Naţional de
Probaţiune şi
subdiviziunilo
r teritoriale

INP

Elaborarea
proiectului de
modificare a

DEAN

DEAN

Trimestrul
I-II

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Prioritățile
ministerului
pentru anul
curent

Riscuri
externe:
1. Aviz negativ
din partea
autortăților
responsabile
de politica de
resurse umane
în sectorul
public.

Realizată parțial

În vederea inițierii etapelor de
consultare
și
promovare
a
proiectului a fost elaborată analiza
impactului de reglementare, setul
de acte fiind expediat în luna
septembrie
pentru
avizare
Cancelariei de Stat și Ministerului
Finanțelor.
Ulterior, proiectul HG a fost
înregistrat la Cancelaria de Stat cu
nr.
unic
979/MJ/2020
din
03.12.2020. Prin scrisoarea nr.
03/10159 din 22 decembrie 2020
proiectul a fost remis pentru
efectuarea expertizei anticorupție.

INP

Trimestrul
I-II

Proiect elaborat și
remis Guvernului
spre aprobare.

Prioritățile
ministerului
pentru anul

Realizată
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curent

Hotărârii
Guvernului
nr.1006/2008
privind
aprobarea
modelului
legitimaţiei şi
insignei
personalului
organelor de
probaţiune, în
corespundere
cu Decizia
Comisiei
Naționale de
Heraldică, nr.
193-V.01. din
01.10.2019

Proiectul de modificare a Hotărârii
Guvernului nr.1006/2008 privind
aprobarea modelului legitimaţiei şi
insignei personalului organelor de
probaţiune a fost aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 704 din
23.09.2020.

Obiectivul specific 5.3. Asigurarea responsabilizării şi resocializării agresorilor prin dezvoltarea serviciilor şi mecanismelor de supraveghere
83.

Analiza şi
evaluarea
anuală a
practicii de
tragere la
răspundere
penală pentru
violenţă în
familie și
violenţă

AAIJ

Trimestrul
I

Rapoarte anuale
elaborate.

Strategia
naţională de
prevenire și
combatere a
violenţei
faţă de
femei și a
violenţei în
familie pe
anii 2018-

Riscuri
interne:
1. Erori în
infomația
generată de
sistem.

Realizată

Raportul
privind
rezultatele
examinării cauzelor în care se
incriminează infracțiuni de violență
în familie, a fost elaborat și publicat
pe pagina web a ministerului și
Agenției
de
Administrare
a
Instanțelor Judecătorești. Acesta
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sexuală

2023 și a
Planului de
acţiuni
pentru anii
2018-2020
privind
implementa
rea acesteia

poate fi accesat la următoarele linkuri:
http://justice.gov.md/slidepageview.
php?l=ro&idc=56&

https://aaij.justice.md/ro/reporttype/rapoarte-statistice

(HG nr.281
din
03.04.2018)
84.

Elaborarea şi
punerea în
aplicare a
programelor
probaţionale
și de reducere
a violenţei în
mediul
penitenciar
pentru
agresorii
familiali,
inclusiv
agresorii
condamnaţi la
pedepse
privative şi

INP
ANP

Pe
parcursul
anului

1. Programe pentru
diferite categorii de
condamnaţi;
2. Număr de
beneficiari în
creştere.

Strategia
naţională de
prevenire și
combatere a
violenţei
faţă de
femei și a
violenţei în
familie pe
anii 20182023 și a
Planului de
acţiuni
pentru anii
2018-2020

Riscuri
externe:

privind
implementa

1. Lipsa
personalului
calificat în

1. Colaborarea
defectuoasă
între
autoritățile cu
atribuții în
domeniu;
2. Lipsa
experților în
domeniu.
Riscuri
interne:

Realizată

Prin Ordinul ANP nr. 104 din 2
martie 2020 a fost aprobată
pilotarea
Programului
de
intervenție psiho-socială asupra
deținuților
care
au
săvîrșit
infracțiuni de violență în familie.
Programul se implimenteaza în
toate instituțiile penitenciare, cu
excepție penitenciarului pentru
minori).
În cadrul Inspectoratului Național
de
Probațiune
este
aplicat
Programul
de
asistență
și
consiliere a agresorilor familiali în
102
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rea acesteia domeniu;
(HG. nr.281
din
03.04.2018)

3. Capacități
insuficinte,
inclusiv
resurse
financiare
alocate.

vederea reabilitării persoanelor
condamnate pentru violență în
familie. Pe parcursul anului 2020 în
programul respectiv au fost
implicate 19 persoane. Totodată,
alți 20 de subiecți din evidența
sistemului
de
probațiune,
condamnați pentru acte de violență,
au fost redirecționați pentru a
beneficia de asistență specializată
în cadrul centrelor specializate în
domeniu: Centrul de asistență și
consiliere pentru agresorii familiali,
or. Drochia; AO CNFACEM; AO
Stimul, or.Ocnița.

Obiectivul strategic VI: Consolidarea relațiilor externe și cooperării internaționale în domeniul justiției
85.

Asigurarea
condițiilor
pentru
implementare
a în dreptul
intern al
Republicii
Moldova a
constatărilor
(deciziilor)
organelor de
control pentru
aplicarea

1. Elaborarea DRI
unui studiu
DAMEP
privind
condițiile de
implementare
în dreptul
intern al
Republicii
Moldova a
constatărilor
(deciziilor)
organelor de
control

Trimestrul
I-III

1. Studiu elaborat,
avînd argumentarea
condițiilor optime de
implementare;
2. Recomandări
formulate.

Planul
naţional de
acțiuni în
domeniul
drepturilor
omului
pentru anii
2018–2022
(HP nr. 89
din
24.05.2018)

Riscuri
externe:
1. Lipsa
interesului
autorităților
vizate în
recomandările
formulate de
mecanismele
internaționale.

Perimată

Avînd în vedere instituirea, la nivel
national, a mecanismului de
monitorizare
a
implementării
recomandărilor
/
observațiilor
recepționate de RM din partea
organizațiilor
internaționale,
inclusiv cele existente sub egida
tratatelor adoptate în cadrul ONU
(HG 65/2019), se consideră
depășită
necesitatea
acestei
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principalelor
tratate ale
ONU în
domeniul
drepturilor
omului

86.

87.

intervenții.

pentru
aplicarea
principalelor
tratate ale
ONU în
domeniul
drepturilor
omului

Promovarea
acțiunilor
aferente
ratificării
Protocolului
nr.16 la
CEDO

DRI

Promovarea
proiectului de
lege pentru
modificarea şi
completarea
unor acte
legislative în

DEAN

DEAN

Pe
parcursul
anului

Trimestrul
II

1. Acțiuni aferente
Prioritățile
ratificării întreprinse; ministerului
pentru anul
2. Proiect de lege
curent
elaborat.

Proiect remis repetat
Guvernului spre
aprobare.

Planul
naţional de
acţiuni
pentru
implementa
rea

În curs de realizare

În cursul anului a fost elaborat setul
de acte în vederea ratificarii
tratatului conform cerințelor Legii
595/1999, inclusiv redactată nota
de argumentare asupra intenției de
ratificare a instrumentului. Setul
urmeaza să parcurgă etapa avizării
de către autoritatile interesate
pentru a fi remis spre aprobare
Guvernului.
Realizată parțial

În vederea facilitării cooperării cu
Curtea Penală Internațională, a fost
elaborat proiectul legii prin care se
propune modificarea Codului de
104
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Acordului
de Asociere
Republica
Moldova–
Uniunea
Europeană
în perioada
2017–2019

vederea
asigurării
cooperării
eficiente cu
Curtea Penală
Internaţională

procedură penală și a Legii privind
asistența juridică internațională în
materie penală.
Prin scrisoarea nr.03/4345 din 16
iunie 2020, proiectul de lege a fost
transmis
Guvernului
pentru
examinare și aprobare.

(HG
nr.1472 din
30.12.2016)
88.

Menținerea
relațiilor
strategice cu
Statele Unite
ale Americii

1. Asigurarea
activității
grupurilor
comune de
lucru privind
consolidarea
statului de
drept și
cooperarea
comercialeconomică

DRI
Cabinetul
ministrului

Pe
parcursul
anului

Număr de ședințe
desfășurate.

Planul de
acțiuni al
Guvernului
pentru anii
2020-2023
(HG nr. 636
din
11.12.2019)

Realizată

La data de 27 ianuarie 2020, în
incinta Ministerului Justiției al
Republicii Moldova a avut loc
ședința Grupului comun de lucru în
domeniul supremației legii și buna
guvernare în cadrul Dialogului
Strategic Republica Moldova (RM)
– Statele Unite ale Americii (SUA).
În cadrul sesiunilor de lucru,
reprezentanții sectorului justiției,
anticorupție și societatea civilă din
RM au discutat cu oficiali de nivel
înalt al Departamentului de Stat al
SUA despre modalitățile de
aprofundare a cooperării bilaterale
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în
domeniul
implementării
reformelor în sectorul justiției,
întăririi capacităților instituțiilor de
combatere a corupției, promovării
unei societăți civile libere și
dinamice,
îmbunătățirii
transparenței guvernamentale și
apărării drepturilor omului în RM.
Obiectivul strategic VII. Consolidarea sistemului arhivistic național
89.

Definitivarea
proiectului
Strategiei de
dezvoltare a
arhivelor de
stat pentru
anii 20202024

ANA
DAMEP

Trimestrul
I-II

Proiect elaborat,
consultat public și
remis Guvernului
spre aprobare.

Prioritățile
ministerului
pentru anul
curent

Riscuri
externe:
1. Interes
scăzut din
partea
partenerilor de
dezvoltare în
oferirea
suportului.
Riscuri
interne:

În curs de realizare

Proiectul Strategiei de dezvoltare a
arhivelor pentru anii 2020-2024
elaborat de către Agenția Națională
a Arhivelor în anul 2019 urmează a
fi revăzut din perspectiva alinierii
la cerințele noului cadru normativ
în domeniul planificării strategice
(HG nr. 386/2020).

1. Lipsa
angajaților
specializați în
domeniul
arhivistic în
cadrul
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aparatului
central.
90.

91.

Facilitarea
accesului
cetățenilor la
patrimoniul
documentar al
Republicii
Moldova

ANA
1. Editarea
culegerilor de
documente,
altor
publicații de
importanță
documentaristorică

2. Realizarea
fotocopiilor
de pe
documentele
de arhivă și
plasarea lor
în mediul
virtual

ANA

Trimestrul
III-IV

1. Numărul
volumelor editate;
2. Numărul
documentelor
editate.

Pe
parcursul
anului

1. Numărul
fotocopiilor
realizate;
2. Numărul
fotocopiilor plasate
în mediul virtual.

În curs de realizare

Pe parcursul anului 2020 a fost
elaborat și înaintat Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării
pentru programul editarea cărții
naționale – 2021, proiectul Editarea Albumului de documente
din Fondurile Direcției generale
Arhiva
Națională
„Acte
medievale.
Sec.
XV-XVII”.
Proiectul a trecut etapa de concurs
și a fost inclus în lista lucrărilor
care urmează să fie tipărite în 2021.

În curs de realizare

Începînd cu luna iunie 2020, ANA
a lansat, în premieră, 7 expoziții
virtuale: Sistemul sanitar din
Basarabia în vremea ciumei, 18121814; Arhivele Basarabiei în
perioada modernă; Spicuiri din
Colecția de acte medievale; Carte
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de patrimoniu în Fondurile ANA:
semnificație istorică și valorificare;
Chișinău „Atunci” și „Acum”;
Monumentul Unirii din Basarabia;
Filarmonica Națională „Serghei
Lunchevici” în documente de
arhivă;
Expozițiile au fost realizate în baza
copiilor de documente de arhivă (pe
suport de hârtie, pergament,
peliculă cinematografică, secvențe
video).
ANA
a
promovat
intens
patrimoniul documentar în mediul
virtual și în mass- media.
92.

ANA
3.
Întreprindere
a acțiunilor
aferente
digitalizării și
automatizării
sistemului
arhivistic.

Pe
parcursul
anului

Măsurile întreprinse
în scopul digitalizării
și automatizării
sistemului arhivistic.

Riscuri
externe:
1. Interes
scăzut din
partea
partenerilor de
dezvoltare în
oferirea
suportului.
Riscuri
interne:
1. Resurse

În curs de realizare

Pe parcursul anului 2020 au fost
digitalizate 150 filme documentare
de
pe
suport
peliculă
cinematografică
pe
suporturi
electronice amovibile. Secvențe din
filmele digitalizate au fost plasate
în cadrul expozițiilor lansate pe
platforma web a Agenției.
În perioada ianuarie-iulie 2020 au
fost realizate copiile digitale a 4000
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financiare și
umane
insuficiente.

93.

Modificarea
cadrului
normativ în
domeniul
arhivelor de
stat și
arhivării
(Legea nr.
880/1992
privind
Fondul
Arhivistic al
Republicii
Moldova;
Codului
contravențion

1. Elaborarea ANA
proiectelor de
DEAN
acte
normative

Triemstrul
II-IV

Proiecte elaborate.

Riscuri
externe:
1. Opinii
divergente
asupra
propunerilor
de modificare
a cadrului
normativ.
Riscuri
interne:
1. Lipsa
angajaților
specializați în
domeniul

inventare (suport hârtie).
Totodată, s-a convenit cu Serviciul
Tehnologia
Informației
și
Securitate Cibernetică (scrisoarea
1.4/1062/44-20) asupra posibilității
migrării datelor de pe suporturile
amovibile ale ANA pe suportul
Guvernamental MCloud ca ulterior
să
fie
posibilă
prelucrarea,
sistematizarea și accesarea lor prin
intermediul paginii web a ANA.

Realizată parțial

Pe parcursul anului 2020 au fost
elaborate versiunile inițiale ale
următoarelor proiecte de acte
normative:
Proiectul
Nomenclatorului
lucrărilor efectuate și serviciilor
prestate, contra plată de ANA în
baza metodologiei propuse de
minister în proiectul Hotărîrii
Guvernului cu privire la veniturile
colectate de Ministerul Justiției,
autoritățile
administrative
din
subordinea acestuia și de instanțele
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al al RM nr.
218/2008;
Legea
nr.280/2011
privind
protejarea
patrimoniului
cultural
naţional
mobil;
Hotărîrea
Guvernului
nr. 352/1992
cu privire la
aprobarea
Regulamentul
ui Fondului
Arhivistic de
Stat;
Hotărîrea
Guvernului
nr. 339/2005
cu privire la
aprobarea
Nomenclatoru
lui lucrărilor
efectuate şi a
serviciilor
prestate
contra/fără

arhivistic în
cadrul
aparatului
central.

judecătorești.
- Proiectul de modificare a art. 72,
420, 328 și 329 din Codul
Contravențional
al
Republicii
Moldova nr. 218/2008.
- Proiectul Conceptului tehnic al
Sistemului
Informațional
Automatizat „Registrul Fondului
Arhivistic” , care a fost expediat
spre expertizare către Agenția de
Guvernare Elecronică și Serviciul
Tehnologia
Informației
și
Securitate Cibernetică în vederea
identificării soluției tehnice.
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plată de către
Agenția
Națională a
Arhivelor;
Hotărîrea
Guvernului
nr.143/2019
cu privire la
organizarea şi
funcționarea
Agenției
Naționale a
Arhivelor)
94.

Efectuarea
unui studiu cu
privire la
arhiva
electronică –
etapă
prealabilă
elaborării
unui proiect
de Lege

ANA

Pe
parcursul
anului

1. Studiu efectuat;
2. Propuneri privind
crearea arhivei
electronice
formulate.

Riscuri
externe:
1. Interes
scăzut din
partea
partenerilor de
dezvlotare de a
finanța
elaborarea
studiului;
2. Deficiențe
în identificarea
unui expert
specializat în
domeniu.

Realizată

Grupul de lucru creat prin Ordinul
ANA nr. 21 din 6 mai 2020
responsabil de efectuarea studiului
a examinat prevederile Legii nr.
91/2014
privind
semnătura
electronică
şi
documentul
electronic
dar
și
legislația
internațională cu referire la
arhivarea electronică.
În rezultatul analizei Grupul de
lucru
a
elaborat
proiectul
Instrucțiunii cu privire la sistemul
arhivării electronice, care a fost
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95.

Modernizarea
laboratorului
de restaurare
a
documentelor
Fondului
Arhivistic de
Stat

ANA

Trimestrul
III-IV

1. Proiect de
modernizarea
elaborat;
2. Laborat dotat cu
inventarul necesar.

Riscuri
interne:

coordonat cu Agenția de Guvernare
Electronică.

1. Lipsa
capacităților în
cadrul entității
pentru
efectuarea unei
analize ample.

Astfel, Agenția de Guvernare
Electronică a aprobat includerea în
lista activităților pentru a fi
implementată în cadrul Proiectului
,,Modernizarea
serviciilor
guvernamentale”
a
măsurii:
„Elaborarea Conceptului Sistemului
informațional
de
arhivare
electronică a documentelor și a
Regulamentului privind utilizarea și
administrarea acestuia”.

Riscuri
externe:
1.
Neacceptarea
proiectului de
grant de către
partenerii de
dezvoltare;
2. Modificarea
termenelor de
implementare
a proiectului.

Realizată parțial

1. A fost elaborat proiectul
,,Restoration
of
the
unique
documents from Archival Fond of
the ,,Spiritual Consistory of
Chișinău (1835-1915)”.
2. Urmare a cererii suplimentare nr.
01.17/214 din 23.10.2020 ANA a
obținut finanțare suplimentară din
bugetul
de
stat
pentru
achiziționarea
materialelor
specifice
pentru
restaurarea
documentelor de arhivă și pentru
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activitatea în regim normal a
laboratorului de restaurare a
documentelor de arhivă – în valoare
de 180 mii lei pentru anul 2021.
În prezent se identifică partenerii de
dezvoltare interesați să contribuie la
realizarea
proiectului
de
modernizare a laboratorului de
restaurare a documentelor de arhivă
(indicatorul 1).
Obiectivul strategic VIII. Consolidarea controlului intern managerial
Obiectivul specific 8..1. Implementarea sistemului de control intern managerial
96.

Asigurarea
realizării
planului de
acțiuni
pentru
implementare
a sistemului
de control
intern
managerial

DAMEP
Grupul de
lucru
pentru
implement
area
sistemului
CIM

Trimestrul
I - III

Sistem de control
intern managerial
implementat
conform
standardelor
naționale de control
intern aprobate prin
Ordinul ministrului
finanțelor 189/2015.

Planul de
acțiuni
pentru
implementa
rea
Programului
de
dezvoltare a
controlului
financiar
public
intern
pentru anii
2018-2020

Riscuri
interne:
1. Reticența
anagajaților cu
privire la
necesitatea
instituirii și
dezvoltării
unui sistem
eficient de
managament al
riscurilor și
control.

În curs de realizare

Direcția analiză, monitorizare și
evaluare a politicilor asigură
monitorizarea și evaluarea nivelului
de organizare a sistemului CIM la
nivelul aparatului central și în
cadrul autorităților administrative
din subordine prin efectuarea
exercițiului anual de auto-evaluare,
realizat conform procedurii stabilite
de Regulamentul aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor nr.
113
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(HG. nr.
124 din
2.02. 2018)

4/2019. În rezultatul deficiențelor
atestate urmare a autoevaluării sau
întreprins următoarele:
în cadrul Agenției Naționale
a Arhivelor a fost desemnată
subdiviziunea responsabilă de
coordonarea
activităților
de
organizare și menținere a CIM.
Dezvoltarea sistemului s-a inițiat
prin
instruirea
persoanelor
implicate în procesul implementării
sistemului CIM. Ulterior s-a
demarat
implementarea
„Managementului performanțelor și
al riscurilor” prin i. stabilirea
obiectivelor și indicatorilor de
performanță la nivelul fiecărei
subdiviziuni;
ii.
elaborarea
Registrului
riscurilor
asociate
atingerii obiectivelor și realizării
performanțelor planificate; iii.
stabilirea în sarcina conducătorilor
subdiviziunilor
structurale
ale
Agenție a sarcinilor de monitorizare
și
remediere
a
riscurilor
identificate.
- în cadrul Administrației Naționale
a Penitenciarelor a fost definitivată
descrierea narativă a proceselor
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financiar-contabile, precum și
elaborat
Registrul
riscurilor
aferente
proceselor
financiarcontabile.
97.

Monitorizarea
și asigurarea
implementării
recomandăril
or Curții de
Conturi
aferente
activității
Ministerului
Justiției

DAMEP
DMI
ANP
ANA
SAI

Pe
parcursul
anului

Recomandările
Curții de Conturi
implementate.

Hotărîrea
CC nr.92
din
15.12.2018;
Hotărîrea
CC nr. 28
din
22.04.2019.

Riscuri
interne:
1. Lipsa
sinergiei între
subdiviziunile
aparatului
central și
autoritățile
administrative
din subordine
vizate de
recomandările
Curții de
Conturi.

Realizată

Informația
privind
măsurile
întreprinse de aparatul central al
ministerului
și
autoritățile
administrative din subordine în
vederea
implementării
recomandărilor
formulate
în
„Raportul
auditului
situațiilor
financiare
consolidate
ale
Ministerului
Justiției
la
31
decembrie 2019”, aprobat prin
Hotărîrea nr. 33 din 21 iulie 2020 a
fost expediată în adresa Curții de
Conturi în luna ianuarie 2021.
Prin
hotărărea
menționată
ministerului
și
autorităților
administrative din subordine le-au
fost înaintate 4 recomandări, care
sunt în proces de implementare.
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Abrevieri și sigle:
ANA
DMI
SRUPS
SFA
SAI
DAG
DEAN
DAAN
DPSJ
DCJI
DRI
DC
DAMEP
ARIJ
ANP
INP
CNEJ
AAIJ
ANA
UNEJ
CC
CEDO
CtEDO
CIM
SAIIJ
UIP

Agenția națională a arhivelor
Direcția management instituțional
Serviciul resurse umane și probleme speciale
Secția financiar-administrativă
Serviciul audit intern
Direcția agent guvernamental
Direcția elaborare acte normative
Direcția avizare acte normative
Direcția profesii și servicii juridice
Direcția cooperare juridică internațională
Direcția relații internaționale
Direcția contencios
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
Agenția resurse informaționale juridice
Administrația Națională a Penitenciarelor
Inspectoratul Național de Probațiune
Centrul Național de Expertize Judiciare
Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești
Agenția Națională a Arhivelor
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Curtea de Conturi
Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
Curtea europeană a drepturilor omului
Control intern managerial
Strategia pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024
Unitatea de implementare a proiectului
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