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Data: 15 martie 2013 

Ședința nr. : 2 

Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Nichifor COROCHII 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

- Monitorizarea modului de realizare al acțiunilor care nu au fost realizate în anul 2012 și a celor care au ca 

termen de implementare trimestrul I, 2013: 

Ministerul Justiţiei: 
Act. 1.1.2. punct. 1.  

Act. 1.1.2. punct. 2. 

Act. 1.2.4. punct. 3.  
Act. 1.1.1. punct. 1.  

Act. 1.1.12. punct. 1.  

Act. 1.2.3. punct. 1.  
Act. 1.2.3. punct. 2.  

Act. 1.3.1. punct. 2.  

Consiliul Superior al Magistraturii: 
Act. 1.2.2. punct. 3.  
Act. 1.1.6. punct. 2.  

Act. 1.1.6. punct. 3.  

Act. 1.2.1. punct. 2.  

Act. 1.2.3. punct. 4.  

Act. 1.2.6. punct. 2.  

Act. 1.2.6. punct. 4.  

Act. 1.3.3. punct. 1.  

Act. 1.3.3. punct. 5.  
Act. 1.3.5. punct. 2. 

Institutul Naţional al Justiţiei 
Act. 1.3.1. punct. 1.  

Act. 1.3.2. punct. 5.  
Act. 1.3.2. punct. 6.  

Act. 1.3.4. punct. 2.  
Act. 1.3.10. punct. 3 

- Prezentarea Listei de acțiuni prioritare pentru anul 2013 cu comentarii din partea comunității donatorilor.  

- Identificarea Listei de acțiuni prioritare pentru anul 2014.  

- Prezentarea proiectului Planului de activitate -2013 al Grupului de lucru pentru Pilonul I. 

- Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a 

invitaţilor adiţionali. 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 14 membri cu drept de vot au fost prezenţi 10 membri 

b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul 1. Monitorizarea modului de realizare al acțiunilor care nu au fost realizate în anul 2012 și a celor 

care au ca termen de implementare trimestrul I, 2013 
Nichifor COROCHII, a menţionat cu privire la subacţiunile întreprinse în vederea realizării 

următoarelor acţiuni: 

Acţiunea 1.1.6. p.2 – în acest sens, au fost elaborate şi aprobate Regulamentele Consiliului Superior al 

magistraturii privind criteriile şi procedura de selectare, promovare şi transfer a judecătorilor.  

Concluzie: Acţiunea 1.1.6. p.2 este  realizată 

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES-VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”Sistemul judecătoresc” 
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Acţiunea 1.1.6. p.3 – Au fost elaborate şi aprobate Regulamentele cu privire la activitatea funcţională a 

Colegiului de selectare şi avansare în carieră a judecătorilor şi a Colegiului de evaluare a 

performanţelor judecătorilor. Totodată, au fost numiţi preşedinţii acestor colegii. Pe parcursul 

trimestrului II 2013 urmează a fi definitivat numărul membrilor acestora. 

Concluzie: Acţiunea 1.1.6.p. 3 este realizată 

Acţiunea 1.2.1. p. 2 – ideea de a revizui vechiul regulament nu mai era de actualitate, prin urmare au 

fost elaboprate regulamente noi: 

- cu privire la funcţionalitatea Adunării Generale; 

- cu privire la activitatea Secretariatului; 

- cu privire la evaluarea performanţelor colective; 

Urmează a fi elaborate regulamentele cu privre la activitatea subdiviziunilor şi angajaţi traducători de 

limbă rusă în vederea efectuării traducerii regulamentelor menţionate, pentru publicarea lor ulterioară. 

Concluzie: Acţiunea 1.2.1. p.2 este parţial realizată 

Acţiunea 1.2.2. p.3 - în momentul de faţă este angajat un expert în vederea elaborării programului de 

gestionare a dosarelor 

Concuzie: Acţiunea 1.2.2. p.3 este parţial realizată. 

Acţiunea 1.2.3. p.4 – este în proces de studiere. 

Concuzie: Acţiunea 1.2.3. p.4 este parţial realizată. 

Acţiunea 1.2.6. p.2 – Regulamentul de evaluare a performanţelor este aprobat, urmează a fi demarată 

procedura de evaluare a judecătorilor de instrucţie.  

Concuzie: Acţiunea 1.2.6. p.2 este parţial realizată 

Acţiunea 1.2.6. p.4 – este elaborat şi aprobat Regulamentul CSM cu privire la procedura de numire a 

judecătorilor de instrucţie 

Concuzie: Acţiunea 1.2.6. p.4 este parţial realizată (urmează a fi publicată în Monitorul Oficial după 

traducerea în limba usă) 

Acţiunea 1.3.3. p. 1 - IRP a realizat un studiu separat cu privire la oportunitatea instanțelor specializate pentru 

minori. Elaborarea conceptului se află în proces. 

Concuzie: Acţiunea 1.3.3. p. 1 este parţial realizată 

Concluzie: Acţiunea 1.3.3. p. 5 ramane a fi una nerealizată iar acţiunea 1.3.5. p.2 este parţial 

realizată.  

 

 

Lilia IONIŢĂ/Constantin BRAGOI, au menţionat cu privire la subacţiunile întreprinse în 

vederea realizării acţiunilor: 

Acţiunea 1.1.1.p.1 – se efectuează un studiu de către CRJ. În luna aprilie urmează a fi definitivat 

primul proiect al studiului, care, ulterior va fi analizat în cadrul Gupului de lucru comun, cu elaborarea 

recomandărilor. 

Concuzie: Acţiunea 1.1.1.p.1 este parţial realizată 

 

Act. 1.1.2. punct. 1 – în acest sens de către USAID/ROLISP s-a efectuat o analiză pronind de la 

finanţarea instanţelor judecătoreşti şi criteriile de performanţă. Este primul studiu de acest fel. 

Concuzie: Act. 1.1.2. punct. 1 este parţial realizată 

 

Act. 1.1.2. p.2 – acţiune nerealizată 

 

Act. 1.2.4. punct. 3 – în vederea realizării acestei acţiuni există posibilitate tehnică şi financiară, prin 

urmare în comun cu CIJ se efectuează lucrări în vederea creării portalului informaţional unic al tuturor 

instanţelor judecătoreşti 

Concuzie: Acţiunea 1.2.4. p. 3 este parţial realizată 

 

Act. 1.1.12. punct. 1. – pentru anul 2013 au fost prevăzute resurse financiare pentru realizarea acţiunii. 

Cu toate acestea, însă, procedura nu poate fi demarată, deoarece efectuarea studiului de fezabilitate 

depinde de locul amplasării sediului Palatului Justiţiei (în acest sens au fost identificate mai multe 

terenuri). Studiul respectiv va răspunde, daca este posibilă încorporarea funcţională a instanţelor. 
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Concuzie: Act. 1.1.12. punct. 1 este parţial realizată 

 

Act. 1.2.3. punct. 1 – poate fi considerată ca realizată, deoarece au fost elaborate şi aprobate proiectele 

de modificare a Codurilor de procedură penală, procedură civilă şi Legii contenciosului administrativ. 

Acestea urmează a fi publicate în Monitorul Oficial 

Concuzie: Act. 1.2.3. punct. 1 este realizată 

 

Act. 1.2.3. punct. 2 – proiectul de modificare a Codului contravenţional este definitivat în cadrul 

Ministerului Justiţiei, care urmează a fi transmis spre expertiză şi ulterior spre aprobare. 

Concuzie: Act. 1.2.3. punct. 2 este parţial realizată 

 

Act. 1.3.1. punct. 2 – este în process de realizare. Pînă la finele lunii martie urmează a fi definitivat I 

versiune a proiectului pentru consultare publică.  

Concuzie: Act. 1.3.1. punct. 2 este parţial realizată 

 

Decizie /Concluzie :  

1) Monitorizarea modului de realizare a acţiunilor care nu au fost realizate în anul 2012 şi a celor cu 

termen de implementare trimestrul I, 2013 a cărui responsabil de executarea acestora este Institutul 

Naţional al Justiţiei urmează a fi raportate în cadrul următoarei şedinţe. 

2) Membrii Grupului de lucru vor remite Secretariatului documente probatoare cu privire la realizarea 

acţiunilor menţionate. 

 

Subiectul 2. Prezentarea Listei de acțiuni prioritare pentru anul 2013 cu comentarii din partea comunității 

donatorilor. 

Daniela VIDAICU: În urma deciziei Grupului de lucru cu privire la acţiunile prioritare pentru anul 

2013, în vederea solicitării asistenţei externe, au fost sistematizate acţiunile la care donatorii şi-au 

exprimat disponibilitatea de a se implica în vederea realizării acestora. 

Decizie/Concluzie: În baza listei de acţiuni pentru asistenţă externă pentru anul 2013, instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunilor vor stabili cu partenerii de dezvoltare modalitatea în care aceştia 

vor acorda asistenţa. 

 

Subiectul 3. Identificarea Listei de acțiuni prioritare pentru anul 2014 

Daniela VIDAICU: Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011 – 2016 au fost sistematizate acţiunile pentru anul 2014, în vederea 

identificării, de către Grupul de lucru, a acţiunilor prioritare, care necesită asistenţă externă pentru 

realizarea acestora.  

 

Decizie/Concluzie: Membrii Grupului de lucru au votat unanim identificarea listei de acţiuni 

prioritare pentru 2014 pentru următoarea şedinţă. 

 

Subiectul 4. Prezentarea proiectului Planului de activitate -2013 al Grupului de lucru pentru Pilonul I. 

Daniela VIDAICU: Planul de activitate al Grupului de lucru pentru anul 2013 este structurat în trei 

secţiuni: Secţiunea I conţine activitatea Grupului de lucru pe parcursul anului 2013, Secţiunea II 

conţine acţiunile realizate parţial/nerealizate cu scadenţă în anul 2012, Secţiunea III conţine acţiunile 

cu termen scadent în anul 2013 şi cele care încep în anul 2013 dar care au un termen de realizare mai 

mare.   

Decizie/Concluzie: Membrii Grupului de lucru vor remite Secretariatului în termen de două săptămîni 

subacţiuni şi termenii acestora pentru fiecare acţiune din Plan. 

 

Subiectul 5: Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum 

şi a invitaţilor adiţionali 

 

Decizie/Concluzie:  

1) Toti membrii prezenţi au votat unanim data şedinţei următoare 
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2) Au fost stabilite subiectele pentru şedinţa următoare conform capitolelor III şi IV ale prezentului 

proces-verbal  

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită data următoarei şedinţe 12 aprilie 2013, ora 15:00 

- De a include în agenda şedinţei din data de 03.04.2013 subiecte cu privire la monitorizarea acţiunilor 

din agendă, responsabil de realizarea cărora este Institutul Naţional al Justiţiei, identificarea Listei de 

acțiuni prioritare pentru anul 2014, discutarea şi aprobarea Planului de activitate pentru anul 2013 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 12 aprilie 2013 

- Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

- Subiecte de discutat:  

- Monitorizarea acţiunilor: 1.3.1. punct. 1; 1.3.2. punct. 5; 1.3.2. punct. 6; 1.3.4. punct. 2; 1.3.10. punct. 3, responsabil de 

realizarea cărora este Institutul Naţional al Justiţiei,  
- Identificarea Listei de acțiuni prioritare pentru anul 2014,  
- Discutarea şi aprobarea Planului de activitate pentru anul 2013 

 

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul 

Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                                 Nichifor COROCHII                                                                Natalia CRISTIAN 

                                                     

 

 Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul I 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Nichifor COROCHII Consiliul Superior al Magistraturii 

2 Constantin BRAGOI Departamentul de administrare judecătorească 

3 Vera MACINSKAIA Curtea Supremă de Justiţie 

4 Adrian GRIGOREV Centrul de Telecomunicaţii Speciale 

5 Viorel MALANCIUC Uniunea Avocaţilor 

6 Domnica MANOLE Curţile de Apel 

7 Nadejda HRIPTIEVSCHI Centrul de Resurse Juridice 

8 Victor ZAHARIA Institutul de Reforme Penale 

9 Lilia IONIŢĂ Ministerul Justiţiei 

10 Valentin COVANI Consiliul Superior al Procurorilor 

B. Membrii observatori  

1 Cristina MALAI USAID 

2 Olea STAMATE AGER 

C. Membrii invitați  
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D. Secretariat  

1 Daniela VIDAICU Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Natalia CRISTIAN Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Anastasia PASCARI Institutul Naţional al Justiţiei 

2 Alexandru GHEORGHIEŞ Instanţele judecătoreşti 

3 Ana ARSENI Ministerul Afacerilor Interne 

4 Daniela NIMERENCO Centrul de Guvernare Electronică 

 


