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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea  

Agenției de administrare a instanțelor judecătorești 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției de 

administrare a instanţelor judecătoreşti a fost elaborat de către Ministerul Justiţiei, în colaborare 

cu Departamentul de administrare judecătorească. 

Conform prevederilor art. 55, alin. (1) din Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea 

judecătorească, Ministerul Justiției exercită controlul asupra judecătoriilor, curților de apel în 

probleme organizatorice. O prevedere similară se regăsește și în pct. 4, subpunctul 11) din 

Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 cu privire la organizarea și funcționarea 

Ministerului Justiției. 

Aceste prevederi legale determină existența în subordinea Ministerului Justiției a unei 

autorități administrative care asigură activitatea organizatorică și administrativă a instanțelor 

judecătorești – Departamentul de administrare judecătorească. 

Necesitatea elaborării prezentului proiect a fost condiţionată de  prevederile Legii nr. 98 din 

4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate, de responsabilitățile 

Ministerului Justiției determinate de implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011-2016, aprobată prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011, precum şi urmare a 

modificărilor operate în legislația ce reglementează organizarea și funcționarea sistemului  

judecătoresc prin Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative. 

Prezentul proiect a fost elaborat în vederea eficientizării activității Departamentului de 

administrare judecătorească, precum și crearea premiselor pentru utilizarea și dezvoltarea 

continuă a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (în continuare - PIGD) și SRS 

Femida. 

Experienţa altor state  

Referitor la organizarea și atribuțiile organelor din alte state, similare Agenției de 

administrare a instanţelor judecătoreşti (în continuare – Agenția), aducem următoarele exemple.  

 

În unele țări, Consiliul Superior al Magistraturii este responsabil și de administrarea 

judecătoriilor (Albania, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru). 

În unele țări din Europa de Nord, administrarea judecătoriilor este de competența unei 

agenții independente (Danemarca, Islanda, Norvegia, Irlanda și Marea Britanie).  

În Danemarca, Agenția de Administrarea a Instanțelor este o agenție a Ministerului 

Justiției, dar independentă față de acesta. În Norvegia, administrația instanțelor este efectuată de 

către Administrația Națională a Curților, în timp ce numirea judecătorilor este făcută de către 

Guvern, la recomandarea Consiliului de numire a judecătorilor. În Suedia bugetul, care este 

elaborat de Guvern și aprobat de Parlament, este gestionat în mod independent de către 

Administrația Națională a Curților. 

În Marea Britanie, Serviciul Majestății Sale pentru curți și tribunale  

(Her Majesty’s Courtsand Tribunals Service) este o agenție separată, cu un președinte 

independent și un consiliu care include și judecători și este responsabil pentru administrarea 

generală și pentru personalul de bază non-judiciar ale curților și tribunalelor. Dar bugetul acestei 

agenții trebuie să fie coordonat cu Ministerul Justiției și cu Trezoreria (Ministerul Finanțelor). 
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 În Republica Cehă, Austria, Estonia, Finlanda, Germania, Slovacia și Spania bugetul, 

administrarea inclusiv asigurarea suportului tehnic (IT) și, uneori, numirea și procedurile 

disciplinare (în Austria, Republica Cehă), se află sub responsabilitatea Guvernului, de obicei a 

Ministerului Justiției. 

 În Spania, Ministerul Justiției și instituțiile administrative din regiunile autonome sunt 

responsabile de administrare și de formarea bugetului instanțelor, iar Consiliul General al 

Magistraturii este responsabil pentru numiri, promovări și proceduri disciplinare.   

În Letonia, Administrația instanțelor asigură activitatea organizatorică și administrativă a 

instanțelor districtuale (municipale), a instanțelor regionale și a departamentelor registrului 

funciar. Administrația instanțelor are atribuții în domeniul managementului resurselor umane, 

elaborarea bugetelor și gestionarea fondurilor alocate pentru instanțele judecătorești, asigurînd cu 

suport tehnic și material instanțele, precum și întreținerea și dezvoltarea  sistemului 

informațional judiciar al acestora.  

În Finlanda multe din atribuțiile și responsabilitățile specifice administrației judiciare, 

precum și cele legate de dezvoltarea instanțelor judecătorești sunt de competența 

Departamentului de Administrație Judiciară din cadrul Ministerului Justiției. Principala atribuție 

a departamentului este crearea condițiilor favorabile pentru funcționarea sistemului judiciar din 

Finlanda. Departamentul Administrației Judiciare este autoritatea competentă de a lua inițiativă 

în diverse domenii ale administrației judiciare – precum elaborarea de politici juridice, pregătirea 

bugetului pentru instanțele judecătorești. 

In Italia, de asemenea, Ministerul Justiției, prin intermediul subdiviziunii sale 

corespunzătoare se ocupă de administrarea instanțelor, inclusiv plata salariilor și construirea de 

noi edificii. Trebuie să remarcăm faptul că în Italia, responsabil pentru asigurarea organizatorică, 

tehnico-materială şi financiară a sistemului judecătoresc este Ministerul Justiţiei, cu precizia că 

Consiliul Superior al Magistraturii din Italia nu dispune de competenţă în acest domeniu şi nici 

nu participă la formarea bugetului instanţelor judecătoreşti, indiferent de nivelul instanțelor 

judecătorești pentru care se elaborează bugetul. 

În Franța, de asemenea Ministerul Justiției, prin intermediul subdiviziunilor sale 

corespunzătoare, se ocupă de administrarea instanțelor și a sistemului judiciar, inclusiv plata 

salariilor sau construirea de noi tribunale.  

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În vederea atingerii finalităților trasate supra, prezentul proiect reglementează următoarele 

aspecte. 

I. Aducerea în concordanță a structurii Regulamentului Departamentului de 

administrare judecătorească cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1310 din 14 

noiembrie 2006 

 În acest context, menționăm că la elaborarea și promovarea prezentului proiect s-a ținut 

cont de prevederile Legii nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de 

specialitate și ale Hotărîrii Guvernului nr. 1310 din 14 noiembrie 2006 ”Cu privire la aprobarea 

structurii-tip a regulamentelor privind organizarea și funcționarea organului central de 

specialitate al administrației publice și autorității administrative din subordinea acestuia”, 

precum și de următoarele indicații ale Guvernului: indicația nr. 2903-332 din 12 noiembrie 2013 

și indicația nr. 2903-115 din 30 aprilie 2015 privind asigurarea concordanței regulamentelor ce 

reglementează activitatea autorităților administrative din subordinea ministerelor cu actele 

normative menționate.  

Drept urmare, structura regulamentului a fost modificată conform prevederilor actelor 

normative indicate supra. 
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II. Aducerea în concordanță a denumirii Departamentului de administrare 

judecătorească cu prevederile Legii nr. 98 din 4 mai 2012 

Potrivit art. 14 alin.1) din Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală 

de specialitate, pentru asigurarea implementării politicii statului în anumite domenii sau sfere 

din domeniile de activitate care îi sînt încredințate unui minister, în subordinea acestuia pot fi 

create autorități administrative cu formă de organizare juridică de agenții, servicii de stat și de 

inspectorate de stat.  

Esența și specificul activității actualului Departament de administrare judecătorească (în 

continuare - Departamentul), luînd în considerație atît statutul, cît și atribuțiile și funcțiile 

acestuia, corespunde noțiunii de agenție, conform alin. (3) al articolului menționat supra - 

Agenţia este o structură organizaţională separată în sistemul administrativ al unui minister, care 

se constituie pentru exercitarea funcţiilor de gestionare a anumitor subdomenii sau sfere din 

domeniile de activitate a ministerului.  

În acest context s-a propus modificarea denumirii acestei autorități administrative din 

Departamentul de Administrare Judecătorească în Agenția de administrare a instanţelor 

judecătoreşti. 

Suplimentar, în contextul executării Hotărîrii Guvernului nr. 266 din 9 martie 2016 cu privire la 

lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor  
şi altor autorităţi administrative centrale, precum și în contextul ajustării cadrului normativ 

conex Legii nr. 138 din 3 decembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative, prin care denumirea Oficiului Central de Probațiune a fost modificată în Inspectoratul 

Național de Probațiune, prin intermediul acestui proiect se propune modificarea denumirii 

respective în Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției. 

 

III. Sistematizarea și detalierea funcțiilor și atribuțiilor  

La elaborarea prezentului proiect au fost luate în considerație recomandările Analizei 

funcționale și instituționale a Departamentului de Administrare Judecătorească, efectuată de 

către experții USAID ROLISP, în anul 2013. 

Drept urmare, proiectul propus spre examinare menține atribuțiile actuale ale 

Departamentului, prezentîndu-le într-o formă sistematizată, conform funcțiilor de bază ale 

acestuia. De asemenea, proiectul propune reglementarea expresă a atribuțiilor ce țin de 

dezvoltarea și mentenanța sistemului informațional judiciar (PIGD și SRS Femida). 

Astfel, se propune structurarea atribuțiilor pe următoarele domenii: 

1. asigurarea activității organizatorice a instanțelor judecătorești; 

2. statistica judiciară; 

3. sistemul informațional judiciar; 

4. gestionarea activității de instruire a personalului secretariatului instanţelor judecătoreşti; 

5. managementul financiar, control și audit intern în judecătorii și curți de apel; 

6. alte funcții, atribuite în competența Agenției, conform legislației.   

Drept urmare a efectuării Analizei  funcționale  și  instituționale  a Departamentului, au  fost  

identificate  unele  funcții,  care ar  fi  necesare  pentru  buna  funcționare  a  sistemului  

judecătoresc. De  exemplu,  s-a specificat necesitatea de a extinde  și  detalia  procesul  de  

analiză  a  statisticilor judiciare.  

Reiterăm că atribuţiile ce ţin de ținerea evidenței și analiza statisticii judiciare de către 

Agenție sunt o continuitate a atribuţiilor actuale ale Departamentului, care pînă la moment sînt 
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reglementate în Hotărîrea Guvernului nr. 1202 din 6 noiembrie 2007 privind aprobarea 

Regulamentului Departamentului de administrare judecătorească, iar după aprobarea prezentului 

proiect vor fi reglementate în noul Regulament, fiind detaliate.  

Cît priveşte investiţiile capitale, menţionăm că la momentul de față gestionarea și 

administrarea sediilor instanţelor judecătoreşti sunt atribuite prin Hotărîrea Guvernului nr. 351 

din 23 martie 2005 ”Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a 

statutul și la transmiterea unor bunuri imobile” în sarcina Ministerului Justiţiei, iar 

Departamentul este instituţia subordonată Ministerului, care se ocupă nemijlocit de această 

administrare. Drept urmare, considerăm rațională propunerea ca Departamentul (Agenția) să fie 

și în continuare instituția care va coordona planificarea investițiilor și reparațiilor capitale. Cu 

alte cuvinte, reieșind din faptul că Consiliul Superior al Magistraturii este responsabil de 

formarea bugetelor instanțelor judecătorești, Agenția va conlucra cu acesta în vederea planificării 

corecte a fondurilor destinate investițiilor capitale. 

De asemenea, avînd în vedere că recent a fost adoptată Legea cu privire la reorganizarea 

sistemului instanțelor judecătorești, implementarea căreia necesită coordonarea la nivel de țară a 

procesului de renovare a sediilor actuale ale judecătoriilor sau, după caz, de construire a sediilor 

noi – proces care a fost planificat pentru o perioadă de circa 10 ani – prin intermediul prezentului 

proiect se propune atribuirea în competența Departamentului (Agenției) coordonarea procesului 

de reorganizare a sistemului instanțelor judecătorești. Or, gestionarea sediilor instanțelor este în 

competența Departamentului (Agenției). 

       Referitor la realizarea atribuției de management financiar, control și audit intern în 

cadrul judecătoriilor şi curţilor de apel, ţinem să specificăm că, aceasta presupune acordarea 

consultanţei tuturor instanţelor de judecată în realizarea obiectivelor privind eficacitatea 

sistemului de management financiar şi control, precum și contribuirea la obţinerea plusvalorii 

urmare a oferirii recomandărilor pentru îmbunătăţirea acestuia. Activitatea serviciului de audit 

intern se va desfăşura în conformitate cu  Legea nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul 

financiar public intern şi alte acte normative. Planul anual al activităţii de audit intern se va 

prezenta pentru informare Consiliului Superior al Magistraturii şi instanţelor judecătoreşti. 

Totodată, rapoartele misiunilor de audit intern, în cadrul judecătoriilor şi curţilor de apel, vor fi 

prezentate conducătorului Agenţiei, Ministerului Justiţiei, preşedintelui instanţei de judecată 

vizate în raport şi, pentru informare, Consiliului Superior al Magistraturii. 

Modul de funcţionare şi organizare a sistemului informaţional judiciar denotă probleme ce 

ţin de utilizarea tehnologiilor informaţionale care urmează a fi aplicate în vederea creşterii 

calității actului de justiţie şi încrederii în sistemul judecătoresc. 

Trebuie să menționăm că, în prezent, anume Departamentul este autoritatea care organizează 

activitatea instanțelor, din punct de vedere al tehnologiilor informaționale (IT). Această atribuție 

rezultă și din Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. 

Astfel, anume cu asistenţa Ministerului Justiției (prin intermediul Departamentului) au fost 

perfectate emailuri pentru judecători, asistenţi judiciari, şefii secretariatelor, grefieri şi contabili. 

La solicitarea Departamentului a fost procurată aplicaţia (softul) pentru evidenţa contabilă din 

instanţe. Cu implicarea nemijlocită a acestuia a fost lansat portalul unic al instanţelor 

judecătoreşti.  

În acest context, subliniem faptul că, în prezent,  anume Departamentul gestionează PIGD-ul 

şi SRS Femida, prin achiziţionarea anuală de la Î.S. ”Centrul de telecomunicații speciale” a 

serviciilor pentru mentenanţa acestor sisteme informaționale (securitatea tuturor sistemelor 

informaţionale, echipamentelor şi infrastructurii informaţionale din instanţele judecătoreşti prin 

prestarea unui complex de servicii de întreţinere şi deservire tehnică a echipamentului din 

sistemul informaţional judiciar, a platformei unice de hostare a paginilor web şi a echipamentului 

de înregistrare audio, perfecționarea PIGD). 
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Reieșind din faptul că serviciile pentru întreținerea PIGD și SRS Femida sînt contractate de 

către Departament, rolul acestuia în acest domeniu nu poate fi ignorat. Astfel, în proiectul 

Regulamentului au fost detaliate atribuțiile actuale ale Departamentului ce țin de dezvoltarea 

sistemului informațional judiciar. 

Referitor la asigurarea instruirii personalului secretariatului instanţelor judecătoreşti, 

menţionăm că, chiar dacă art. 4, alin. (2) din Legea nr. 947 cu privire la CSM prevede ”Întru 

exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele competenţe în 

domeniul instruirii iniţiale şi continue a judecătorilor şi a personalului secretariatului 

instanţelor judecătoreşti:”, competențele care sînt ulterior desfășurate la literele a)-e)  din 

articolul menționat se referă doar la instruirea judecătorilor. 

Astfel, urmînd exemplul altor state, menționate supra, considerăm că anume Agenţia trebuie 

să coordoneze procesul de organizare a cursurilor de instruire a personalului din instanţe 

(bineînțeles, cu excepția judecătorilor) în domeniul tehnologiilor IT, ținerii statisticii judiciare, 

etc. şi să contribuie la implementarea politicilor în acest domeniu la nivel naţional,  precum și la 

asigurarea calității și uniformizării acestor cursuri  de instruire. 

În practică, pînă în prezent, organizarea instruirii personalului secretariatului instanţelor 

judecătoreşti  pentru participarea la  cursurile de instruire sunt asigurate de către Departament, 

deoarece în atribuțile şefului secretariatului este pusă doar organizarea internă a activităţii 

personalului instanţelor judecătoreşti, însă activităţile de instruire externă ale personalului 

secretariatului se efectuează cu aportul şi contribuţia Departamentului. 

În același context, prezentăm și alte exemple. Actualii angajați din subdiviziunile resurse 

umane ale judecătoriilor, din momentul instituirii acestor funcţii, nu au fost antrenaţi la cursuri 

de instruire. Subdiviziunile resurse umane din cadrul instanţelor de judecată nu pot organiza pe 

interior cursuri de instruire. Chiar și în cazul în care  ar face acest lucru, instruirea acestora ar fi 

neuniformă atît ca conținut, durată, cît și ca calitate, deoarece fiecare va organiza cursurile 

respective reieșind din resursele financiare alocate de Ministerul Finanțelor, care diferă de la o 

instanță la alta.  

Drept urmare, ţinînd cont de specificul activităţii funcţionarilor publici din instanţele 

judecătoreşti, precum şi de faptul că în cadrul acestora au fost desemnate persoane responsabile 

de gestionarea resurselor umane, se impune necesitatea de a prevedea expres atribuțiile Agenției 

ce țin de coordonarea/gestionarea formării profesionale continue a funcţionarilor publici din 

instanţele judecătoreşti. 

 

IV. Consolidarea structurii interne 

Conform prevederilor proiectului, structura Agenției va fi aprobată prin Ordin al Ministrului 

Justiției, iar numărul minim al efectivului-limită necesar pentru buna funcționare a 

Agenției este de 15 unități. În acest context, urmare a aprobării modificărilor propuse prin 

intermediul prezentului proiect, colaboratorii actuali ai Departamentului (11 unități) își vor 

continua activitatea în cadrul Agenției, urmînd a fi organizat concursul pentru cele 4 unități de 

personal noi.  

Aceste 4 unități de personal suplimentare sînt necesare pentru gestionarea eficientă a 

PIGD-ului, care poate fi efectuată doar de către Agenția de administrare a instanțelor 

judecătorești. 

 

În contextul celor expuse supra, proiectul conține și completările corespunzătoare pentru 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012, precum și lista hotărîrilor de Guvern care necesită a fi 

abrogate. 
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Fundamentarea economico-financiară 

Modificarea denumirii Departamentului de administrare judecătorească nu va implica 

cheltuieli din bugetul de stat, suplimentare celor actuale, determinate de activitatea curentă a 

Departamentului.  

Schimbarea denumirii Departamentului de administrare judecătorească va implica cheltuieli 

pentru confecționarea unei ștampile noi, costul căreia este în jur de 250 lei - 290 lei, conform 

prețurilor stabilite de către Centrul de Resurse Informaționale de Stat ”Registru”, precum și 

pentru schimbarea plăcilor cu denumirea instituției și a birourilor, în sumă de aproximativ 2.500 

lei. Aceste costuri vor fi acoperite din contul mijloacelor financiare alocate anual pentru 

funcționarea Departamentului. Schimbarea foilor de antet nu presupune cheltuieli suplimentare. 

Mărirea statelor de personal de la 11 unități  la 15 unități va implica cheltuieli suplimentare 

de la bugetul de stat pentru salarizarea acestora, asigurarea cu spațiul de lucru și cu rechizitele 

necesare.  

Astfel, este de precizat că pentru anul 2016, pentru salarizarea efectivului de 11 unități de 

personal ale Departamentului de Administrare Judecătorească au fost stabilite mijloace 

financiare în sumă de aproximativ 961 mii lei.  

Prin urmare, în urma efectuării calculelor aproximative pentru mărirea statelor de personal 

cu 4 unități și asigurarea funcționării Agenției pentru un an de zile, suplimentar la suma indicată 

supra vor fi necesare mijloace financiare în mărime de 327,0 mii lei.   

Descifrarea calculelor se anexează.  

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 

Prezentul proiect propune la pct. 6 din proiectul hotărîrii Guvernului modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Justiţiei”, iar la anexa nr. 2 abrogarea unor hotărîri ale Guvernului.  

Astfel, urmare a aprobării acestui proiect, cadrul normativ conex nu necesită a fi modificat.  

Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Prin scrisoarea nr. 03/8698 din 5 septembrie 2014 proiectul Hotărîrii Guvernului a fost 

remis spre avizare autorităților publice interesate, după cum urmează: Ministerului 

Finanțelor, Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, 

Consiliului Superior al Magistraturii, tuturor Curților de apel, tuturor instanțelor judecătorești, 

Institutului Național al Justiției. 

Pe parcursul avizării au fost primite propuneri de la: Ministerul Finanțelor, Ministerul 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de 

Justiție, Judecătoria Comercială de circumscripție, Judecătoria sect. Rîșcani, mun. Chișinău, 

Judecătoria Bender, Judecătoria Bălți.  

De asemenea, la data de 4 noiembrie 2014 a avut loc ședința comună a Ministerului Justiției 

cu Ministerul Finanțelor, în cadrul căreia au fost analizate detaliat aspectele ce țin de mărirea 

statelor de personal al Departamentului (Agenției), precum și modul de repartizare a resurselor 

financiare pentru efectuarea achizițiilor publice centralizate. Conținutul avizului Ministerului 

Finanțelor este reflectat în sinteză. 

Menționăm că au prezentat lipsă de obiecții și propuneri: Judecătoria sect. Buiucani, mun. 

Chișinău, Judecătoria Șoldănești, Judecătoria Cahul, Judecătoria Sîngerei. 

 

Prin scrisoarea nr. 03/8698 din 5 septembrie 2014 proiectul Hotărîrii Guvernului a fost 

remis spre coordonare reprezentanților societății civile, după cum urmează: Asociația 
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Judecătorilor din Republica Moldova, A.O. Centrul de Resurse Juridice din Moldova, A.O. 

Centru de analiză și prevenire a corupției. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei 

www.justice.gov.md, directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de acte normative 

remise spre coordonare. 

Pe parcursul consultării publice a proiectului,  au parvenit recomandări de la: Asociația 

judecătorilor, A.O. Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Obiecțiile și propunerile, precum și 

opinia autorului proiectului au fost incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor. 

Institutul Național a Justiției a susținut proiectul fără obiecții și propuneri. 

 

În perioada iunie-august 2015, proiectul a fost reexaminat și supus avizării și 

consultării publice repetate. 

Pe parcursul avizării au fost primite propuneri de la: Ministerul Finanțelor, Ministerul 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Bălți, 

Judecătoria Bălți, Judecătoria Bender, Judecătoria Comercială de Circumscripție, Judecătoria 

Sîngerei, Judecătoria Cimișlia, Judecătoria Ialoveni. De asemenea, au fost primite recomandări 

de la Institutul Național al Justiției. 

Au prezentat lipsă de obiecții, susținînd proiectul: Ministerul Economiei, Curtea de Apel 

Comrat, Judecătoria Cahul, Curtea de Apel Cahul, Judecătoria Comrat, Judecătoria Edineț, 

Judecătoria Glodeni, Judecătoria Hîncești și Judecătoria Militară. 

 

Urmare a investirii noului Guvern, la 21 martie 2016 proiectul a fost remis către 

Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei spre reconfirmarea avizelor anterioare.  

Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie 

În rezultatul efectuării a două expertize anticorupţie, în proiect nu au fost atestate 

incompatibilităţi cu standardele internaţionale anticorupţie, nu au fost identificate cerinţe 

excesive care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea drepturilor sau obligaţiilor 

subiecţilor vizaţi. De asemenea, nu au fost identificate norme de trimitere, blanchetă sau în alb, 

capabile să genereze coruptibilitate.  

Obiecţiile şi propunerile Centrului Național Anticorupție, precum şi opinia autorului 

proiectului sînt reflectate în sinteza obiecţiilor şi propunerilor Centrului Naţional Anticorupţie. 

 

 

Ministru                                                      Vladimir CEBOTARI 
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