
1 
 

SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

 la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la  crearea Poliției judecătorești 

 

Denumirea  

autorității/instituției 

Nr Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

1. Conceptul propus va crea confuzie prin prisma faptului că Poliţia judecătorească 

urmează să fie în subordinea Ministerului Justiţiei, în timp ce reglementarea activităţii să fie 

în continuare (temporar) sub imperiul Legii nr. 320 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul 

poliţistului. Or, angajaţii Poliţiei judecătoreşti, din moment ce au trecut în subordinea 

Ministerului Justiţiei nu mai pot avea statut de poliţist aflându-se în subordinea acestuia. 

Se acceptă. 

În vederea reglementării statutului 

serviciului în Poliția judecătorească,  

Ministerul Justiției va elabora și 

prezenta în termen de o lună proiectul 

Regulamentului de serviciu al Poliției 

judecătorești, elaborarea căruia rezultă 

din art. 50 alin. (2) din Legea nr. 514 

din 06.07.1995 se aprobă de Guvern. 

2. Implicit, aspectul contradictoriu se atestă prin pct. 4 din proiect, potrivit căruia directorul 

Poliţiei judecătoreşti este numit în funcţie de către ministrul justiţiei şi pct. 15 care stabileşte 

că pînă la adoptarea proiectului legii cu privire la Poliţia judecătorească, colaboratorii Poliţiei 

judecătoreşti din subordinea Ministerului Justiţiei li se aplică, în modul corespunzător 

prevederile Legii nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul 

poliţistului. 

În context, potrivit Legii nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei 

şi statutul poliţistului, calitatea de angajator îi revine ministrului afacerilor interne (art. 7 lit. 

l)) şi şefului Inspectoratului General al Poliţiei (art. 13).         

Drept urmare, prerogativa de angajator stabileşte anumite drepturi/obligaţii sau pîrghii în 

raport cu salariatul, cum ar fi spre exemplu stimularea sau sancţionarea acestuia, acordarea 

concediilor, etc. În speţa propusă, reieşind din prevederile legale relevate, nu este clar cum va 

funcţiona practic un astfel de mecanism. 

Se acceptă. 

În vederea reglementării statutului 

serviciului în Poliția judecătorească,  

Ministerul Justiției va elabora și 

prezenta în termen de o lună proiectul 

Regulamentului de serviciu al Poliției 

judecătorești, elaborarea căruia rezultă 

din art. 50 alin. (2) din Legea nr. 514 

din 06.07.1995 se aprobă de Guvern. 

3. Totodată, se va reţine că, potrivit art.69 alin.(5)  din Legea nr. 320 din 27 decembrie 

2012, atribuţiile în domeniul de asigurare a înfăptuirii justiţiei vor fi cesionate către 

Ministerul Justiţiei la 1 ianuarie 2015 conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Acest 

aspect rezultă din prevederile art. VI alin. (2) din Legea nr. 247-XVI din 21 iulie 2006 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative. Respectiv, în cazul în care nu se reuşeşte 

transferul, se va analiza oportunitatea amendării actelor prenotate, în sensul prorogării 

termenului menţionat. 

Nu se acceptă. 

Necesitatea efectuării acestei 

reforme derivă nu doar din actele 

legislative menționate în aviz, ci și din 

acțiunea 1.1.11 (2), din Planul de 

acțiuni pentru implementarea Strategie 

de reformă a sectorului justiției pentru 

anii 2011-2016, aprobată prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012. 
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Modificarea actelor legislative 

propuse nu va soluționa problema 

existenței termenului-limită de realizare 

a acțiunii menționate supra, deoarece, la 

această etapă, modificarea planului de 

acțiuni nu este posibilă. 

4. Adiţional, din proiect rezultă că calitatea de angajator în raport cu directorul Poliţiei 

judecătoreşti o are ministrul justiţiei, însă nu este reglementat cui îi aparţine calitatea de 

angajator a angajaţilor acesteia, unicul aspect fiind reflectat doar angajarea pe bază de 

concurs. 

Se acceptă. 

Ministerul Justiției va elabora și 

prezenta în termen de o lună proiectul 

Regulamentului de serviciu al Poliției 

judecătorești,  unde va fi reglementat 

detaliat inclusiv și aspectul ce ține de 

calitatea de angajator. 

5. Subsecvent, conform acţiunii 1.1.11.(2) a Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012 şi notei informative a proiectului hotărîrii 

Guvernului, Ministerul Justiţiei va elabora proiectul hotărîrii Guvernului privind transferul 

poliţiei judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei şi nu proiectul hotărîrii Guvernului 

cu privire la crearea Poliţiei judecătoreşti. 

Prin urmare, autorul urmează să se conformeze hotărîrii Parlamentului prenotate şi să 

nu devieze de la prevederile acesteia. 

Concomitent, la elaborarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la transferul 

poliţiei judecătoreşti şi proiectului Legii cu privire la Poliţie judecătorească se va ţine cont şi 

de prevederile alin. (1) art. 14 din Legea nr.98 din 04 mai 2012 privind administraţia publică 

centrală de specialitate, care statuează că, pentru asigurarea implementării politicii statului în 

anumite subdomenii sau sferele din domeniile de activitate care îi sunt încredinţate unui 

minister, în subordinea acestuia pot fi create autorităţi administrative cu forma de organizare 

juridică de agenţii, servicii de stat şi de inspectorate de stat. 

În aceiaşi ordine de idei, relevăm că poliţia judecătorească ca instituţie de stat la 

moment există, nu este creată ca o nouă structură publică şi care va funcţiona pînă la 

aprobarea  Legii cu privire la Poliţia judecătorească în conformitate cu actele normative 

pertinente, asupra cărora se vor opera unele amendamente în temeiul acţiunii 1.1.11.(2) din 

Planul de acţiuni sus menţionat, după caz. 

Nu se acceptă. 

Conform indicatorului de rezultat 

de la acțiunea 1.1.11 (1), Poliția 

judecătorească urma a fi creata ca 

”structură separată în cadrul MAI”.  

În practică, actualul Serviciu al 

poliției judecătorești nu a fost creat ca 

autoritate administrativă din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne, ci ca 

subdiviziune subordonată 

Inspectoratului General al Poliției, 

avînd statut de direcție. 

Deci, actualmente, Serviciul 

poliției judecătorești nu are statut de 

persoană juridică. 

Conform proiectului promovat de 

către Ministerul Justiției, Poliția 

judecătorească va avea statut de 

persoană juridică, deoarece va fi 

autoritate administrativă din subordinea 

Ministerului.  

Drept urmare, statutul propus prin 

intermediul proiectului diferă radical de 



3 
 

statutul actual al Serviciului poliției 

judecătorești, ceea ce nu permite 

efectuarea unui transfer (adică doar 

modificarea ministerului căruia i se 

subordonează acesta). 

Astfel, soluția optimă identificată 

pentru realizarea acțiunii 1.1.11 (2) din 

Planul de acțiuni, constă în crearea 

Poliției judecătorești ca autoritate 

administrativă în subordinea 

Ministerului Justiției și lichidarea 

Serviciului poliției judecătorești din 

cadrul Inspectoratului General al 

Poliției al Ministerului Afacerilor 

Interne. 

6. Totodată, făcând referire la Nota informativă, în special în partea ce ţine de practica 

altor state, autorul a făcut o incursiune cu privire la locul Poliţiei judecătoreşti în sistemul 

administraţiei publice, fiind confundate două denumiri apropiate ca expresie. În acest sens, 

poliţia judiciară presupune un serviciu de investigaţii care are ca atribuţii îndeplinirea 

măsurilor speciale de investigaţii, acţiunilor de urmărire penală, fapt care induce în eroare 

privitor la statutul viitor al Poliţiei judecătoreşti din subordinea Ministerului Justiţiei. 

Nu se acceptă 

În Nota informativă a fost 

reflectată diversitatea modalităților de 

abordare a poliției judecătorești în 

diferite state. Existența unor abordări 

distincte în alte state nu poate induce în 

eroare, deoarece prezentarea acestora 

are caracter informativ.  

7. În altă ordine de idei, menţionăm că în cuprinsul proiectului Hotărârii Guvernului cu 

privire la crearea Poliţiei judecătoreşti nu s-a ţinut cont de faptul că actualul Serviciu al 

Poliţiei judecătoreşti din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei are atribuţii mai vaste decât 

acelea care urmează să fie atribuite Poliţiei judecătoreşti din cadrul Ministerului Justiţiei, 

astfel, fiind necesar a fi stabilite subdiviziunile la care urmează să fie transferate aceste 

sarcini, inclusiv dosarele de căutare, care în prezent se cifrează la peste 4000. 

Nu se acceptă 

Lucrul cu dosarele de căutare ține 

de competența Inspectoratului General 

al Poliției. Odată cu lichidarea  

Serviciului poliției judecătorești, IGP 

urmează să identifice altă subdiviziune, 

căreia o să-i transmită această atribuție, 

care nu se regăsește în lista atribuțiilor 

Poliției judecătorești, prevăzute în art. 

50, alin. (3) din Legea nr. 514 din 

06.07.1995. 

8. Concomitent, proiectul hotărârii Guvernului remis spre examinare, conţine prevederi cu 

privire la transmiterea treptată a activelor şi pasivelor, mijloacelor fixe şi a altor bunuri 
Se acceptă parțial. 

În contextul art. 43 din Constituția 
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materiale ale Serviciului poliţiei judecătoreşti al IGP din subordinea MAI, însă cu omiterea 

neîntemeiată a transferului (preluării) angajaţilor, care la moment activează în subdiviziunea 

respectivă şi a căror atribuţii funcţionale se menţin. Acest procedeu, este neargumentat din 

perspectiva legislaţiei muncii, care garantează acestor persoane dreptul la muncă şi protecţie 

împotriva unui şomaj neîntemeiat (art. 43 din Constituţia Republicii Moldova). 

De altfel, angajaţii Serviciului poliţiei judecătoreşti al IGP sânt supuşi unui tratament 

diferenţiat în raport cu alte persoane, cărora în situaţii similare li s-a menţinut dreptul de a 

activa în continuare. În susţinerea celor invocate supra, relevăm careva exemple elocvente. 

Aşadar, potrivit pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 735 din 03 octombrie 2012 cu privire la 

optimizarea structurii, activităţii Ministerului Justiţiei şi autorităţilor administrative din 

subordine, personalul Oficiului central de probaţiune şi subdiviziunile sale teritoriale a fost 

transferat din subordinea Departamentului instituţiilor penitenciare în subordinea 

Ministerului Justiţiei. Similar, întregul efectiv existent al Direcţiei instituţiilor penitenciare a 

Ministerului Afacerilor Interne, la momentul trecerii în subordinea Ministerului Justiţiei, a 

fost transferat în conformitate cu Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 347 din 

30.10.1995 cu privire la Direcţia instituţiilor penitenciare şi Hotărârea Guvernului nr. 865 

din 28.12.1995 cu privire la chestiunile ce ţin de transferarea Direcţiei Instituţiilor 

Penitenciare în subordinea Ministerului Justiţiei. Analogic, s-a desfăşurat şi reorganizarea 

Serviciului Grăniceri în Poliţia de Frontieră şi trecerea acesteia în subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne. Astfel, potrivit alin. (3) şi (4) art. 60 din Legea nr. 283 din 28 decembrie 

2011 cu privire la Poliţia de Frontieră, militarii Serviciului Grăniceri eliberaţi din serviciul 

militar  şi-au păstrat dreptul de a fi numiţi în funcţie fără atestare, în funcţiile similare sau 

corespondente în cadrul Poliţiei de Frontieră. Pe cale de consecinţă, conchidem că, neglijarea 

chestiunilor menţionate mai sus va genera pe viitor un şir de procese de judecată pe motivul 

încălcării dreptului la muncă pe criterii de discriminare. 

Republicii Moldova, pentru respectarea 

dreptului la muncă, proiectul prevede 

expres obligația de a achita persoanelor 

care vor refuza transferul sau transferul 

cărora va fi imposibil, indemnizația 

unică în legătură cu lichidarea 

subdiviziunii, în conformitate cu 

prevederile legislației. 

 

Chiar dacă prezentul proiect 

prevede lichidarea SPJ al IGP și crearea 

Poliției judecătorești  în subordinea 

Ministerului Justiției (a se vedea 

argumentele din Nota informativă și 

cele de la pct. 5 din prezenta Sinteză), 

proiectul a fost completat cu prevederi 

referitoare la faptul că actualilor 

angajați din structura care se lichidează 

li se va propune transferul fie în Poliția 

judecătorească nou-creată fie în alte 

structuri ale MAI.  

 

9. Totodată, în cuprinsul proiectului Hotărârii prenotate, trebuie să fie efectuată o 

diferenţiere dintre subiecţii care deja pot să beneficieze de protecţie în temeiul Legii nr. 105 

din 16 mai 2008 cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal şi 

celelalte categorii de subiecţi în privinţa cărora urmează să fie instituită o anumită protecţie. 

De asemenea, considerăm oportun stipularea cazurilor concrete şi circumstanţele în care 

persoanele numite pot beneficia de o atare protecţie, or prevederea din Nota informativă a 

prezentului proiect, conform căreia „Poliţia judecătorească va asigura, în afara orelor de 

muncă, la cerere, securitatea participanţilor la proces şi a judecătorilor, membrilor familiilor 

judecătorilor şi proprietăţii acestora, comportă un caracter imprevizibil şi există riscul să se 

facă abuz de acest drept. 

Se acceptă 

Ministerul Justiției va elabora și 

prezenta în termen de o lună proiectul 

Regulamentului cu privire la 

organizarea și funcționarea Poliției 

judecătorești, unde va fi prevăzut 

expres specificul asigurării la cerere a 

securității participanților la procesul de 

judecată. 

10. Prevederile de la pct. 12 şi pct. 13 urmează a fi revăzute, sub aspectul revizuirii Nu se acceptă 
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perioadei de activitate a Serviciului poliţiei judecătoreşti a Inspectoratului General al Poliţiei. 

Or, reieşind din prevederile Notei informative care însoţeşte proiectul Hotărîrii de Guvern 

remis spre examinare, reiese că pentru demararea activităţii Poliţiei judecătoreşti este 

necesară angajarea cel puţin a Directorului Poliţiei judecătoreşti, Şefului Secţiei contabilitate 

şi Şefului Secţiei resurse umane. În acest context, prin coroborare cu pct. 17 din proiect în 

care este prevăzută clauza cu privire la modalitatea de intrare în vigoare a hotărârii, rezultă că 

efectivul-limită al Poliţiei judecătoreşti, inclusiv cele 14 unităţi în aparatul acesteia intră în 

vigoare peste 4 luni de la data publicării prezentei hotărâri. 

Din punct de vedere practic, nu va 

fi posibilă trecerea bruscă de la 

asigurarea securității instanțelor 

judecătorești de către MAI la cea 

asigurată de către Ministerul Justiției.   

Astfel, pentru a nu admite 

întreruperi în procesul de asigurare a 

securității instanțelor, pînă la demararea 

activității Poliției judecătorești din 

subordinea Ministerului Justiției, pentru 

o perioadă de maxim 4 luni va fi 

necesar  să activeze SPJ al IGP. 

11.  Suplimentar, prevederile pct. 14, urmează a fi revizuite şi coroborate cu alin. (3) art. 32 

din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul 

poliţistului, potrivit căruia, persoanele care nu cad sub incidenţa prezentei legi nu au dreptul 

de port al uniformei de poliţist. 

Mai mult, conţinutul pct. 14 şi 15 au caracterul unor norme care urmează a fi instituite la 

nivel de lege, (eventual dispoziţii tranzitorii), dar nu de hotărîre de Guvern 

Se acceptă 

Ministerul Justiției va elabora și 

prezenta în termen de o lună proiectul 

Regulamentului privind uniforma și 

însemnele de distincție ale 

funcționarilor publici cu statut special 

din cadrul Poliției judecătorești 

12. La pct. 5 al anexei (amendamentele propuse la Hotărârea Guvernului nr. 986 din 24 

decembrie 2012 cu privire la structura şi efectivul-limită ale Inspectoratul General al Poliţiei 

al Ministerului Afacerilor Interne), cifra ,,8947” se va substitui cu cifra ,,9114”, fiindcă se 

reduc  doar 117 unităţi. 

Se acceptă parțial 

Numărul de unități a fost modificat 

conform propunerii Ministerului 

Finanțelor. A se vedea pct. 32 și 34 din 

prezenta sinteză. 

Ministerul muncii, 

Protecției sociale și 

Familiei 

13. Proiectul urmează a fi completat cu un punct prin care să fie stabilit statutul personalului 

care va activa în cadrul Poliției judecătorești. 
Se acceptă 

 

14. Din anexa la proiect urmează a fi exclusă propunerea de modificare a Hotărîrii 

Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 privind salarizarea militarilor,  efectivului de trupă și 

corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și 

ordinii publice, din considerentele că, la baza aprobării hotărîrii respective sînt prevederile 

Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul 

bugetar. 

Se acceptă parțial 

Reieșind din faptul că Poliția 

judecătorească va avea statut de 

autoritate administrativă din subordinea 

Ministerului Justiției, activitatea 

acesteia, inclusiv și salarizarea 

angajaților, se vor efectua din contul 

bugetului de stat. 

Dat fiind termenul restrîns pentru 

crearea Poliției judecătorești în 
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subordinea Ministerului Justiției, 

Proiectul de Lege pentru completarea 

Legii nr. 355/2005 va fi elaborat și 

prezentat ulterior Guvernului spre 

examinare. 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

15. Referitor la pct. 2 din Proiectul hotărîrii privind crearea Poliţiei judecătoreşti, considerăm 

că acesta urmează a fi redactat sau completat, deoarece prevederile art. 50 din Legea nr. 514 

din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, stabileşte un spectru mai vast de atribuţii 

ale Poliţiei Judecătoreşti. 

Astfel, scopul elaborării proiectului dat constă în executarea prevederilor art. 50 din Legea 

privind organizarea judecătorească, care prevede nu doar asigurarea securităţii participanţilor 

la proces şi asigurarea ordinii publice dar şi alte atribuţii întru asigurarea accesibilităţii şi 

independenţei sistemului judecătoresc. 

Respectiv, întru excluderea pe viitor a unor interpretări referitor la scopul şi sarcinile 

creării Poliţiei Judecătoreşti, considerăm oportun completarea sau redactarea pct. 2 din 

Proiectul menţionat, întru încorporarea tuturor sarcinilor prevăzute de art. 50 din Legea 

privind organizarea judecătorească. 

Se acceptă  

Atribuțiile Poliției judecătorești vor 

fi reflectate detaliat în Regulamentul cu 

privire la organizarea și funcționarea 

Poliției judecătorești, care va fi elaborat 

și prezentat Guvernului în termen de o 

lună de la data aprobării prezentului 

proiect de HG. 

 

16. Referitor la numărul de unităţi necesare pentru fiecare instanţă de judecată, considerăm că 

pentru Curtea de Apel Chişinău este necesar de majorat numărul de unităţi de personal al 

Poliţiei Judecătoreşti, deoarece la moment Curtea de Apel Chişinău îşi desfăşoară activitatea 

în două sedii, un sediu situat pe str. Ştefan cel Mare 73, mun. Chişinău, iar al doilea sediu 

situat pe str. Teilor 4, mun. Chişinău. 

De asemenea, prin Legea nr. 177 din 25 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative, Curtea de Apel Bender şi-a încetat activitatea la data publicării hotărîrii 

menţionate, iar cauzele civile, penale şi contravenţionale aflate la examinare la Curtea de 

Apel Bender au fost transmise spre examinare Curţii de Apel Chişinău. 

În acest sens, prin hotărîrea CSM nr. 759/25 din 23 septembrie 2014, numărul de unităţi la 

Curtea de Apel Chişinău a fost majorat cu 28 de  unităţi. 

Astfel, reieşind din cele menţionate, se impune necondiţionat majorarea numărului de 

unităţi de personal al Poliţiei Judecătoreşti pentru Curtea de Apel Chişinău cu aproximativ 

încă 10 unităţi, precum şi majorarea efectivului-limită al Poliţiei Judecătoreşti. 

Se acceptă parțial 

Dat fiind cuantumul cheltuielilor ce 

urmează a fi suportate de la bugetul de 

stat pentru salarizarea, echiparea și 

dotarea tehnică a unităților suplimentare 

ale Poliției judecătorești, numărul 

acestora pentru Curtea de Apel 

Chișinău va fi majorat pînă la 15 

unități. 

 

17. Totodată, proiectul în cauză nu stabileşte coraportul Poliţiei Judecătoreşti reglementat de 

prezenta hotărîre şi paza tehnică, care potrivit notei informative la proiectul hotărîrii 

menţionate apare ca o instituţie aparte. Nota informativă la proiectul în cauză stipulează că, 

Poliţia Judecătorească asigură securitatea participanţilor la proces, ordinea publică şi 

securitatea în sediile instanţelor judecătoreşti, în timpul orelor de muncă a instanţelor. 

Se acceptă 

Timpul de muncă a angajaților 

Poliției judecătorești va fi reglementat 

detaliat în Regulamentului de serviciu 

al Poliției judecătorești. 
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Reieşind din faptul că şedinţele de judecată se desfăşoară şi după orele de muncă, nemijlocit 

urmează a prelungi timpul de muncă a angajaţilor Poliţiei Judecătoreşti sau de a stabili un 

program de lucru nenormat. Respectiv, apare necesitatea ca poliţia judecătorească să asigure 

securitatea în instanţele judecătoreşti pînă la finisarea de către completele de judecată a 

şedinţelor de judecată stabilite. 

Astfel, propunem ca timpul de muncă al Poliţiei Judecătoreşti să fie stabilit pînă la 

finisarea de către instanţele judecătoreşti a şedinţelor de judecată sau de a stabili un program 

de lucru nenormat. 

In acest sens ar f i  oportun de a concretiza corelaţia între Poliţia Judecătorească ce se va 

subordona Ministerului Justiţiei şi asigurarea securităţii instanţelor judecătoreşti în afara 

orelor de lucru. 

18. Din nota informativă la proiect nu se regăseşte argumentul ce ar explica neincluderea 

Curţii Supreme de Justiţie în lista instanţelor judecătoreşti care urmează a fi asigurate cu 

Poliţie Judecătorească în baza prezentului act normativ. 

In opinia Consiliului Superior al Magistraturii, asigurarea securităţii instanţelor 

judecătoreşti în general cum rezultă din alin (3) art. 121 din Constituţie şi alin. (1) art. 50 din 

Legea privind organizarea judecătorească, ar fi oportun de a fi dată în competenţa unui singur 

organ de stat. 

In acest context, Consiliul Superior al Magistraturii consideră că prezentul proiect de 

Hotărîre urmează a fi coraborat cu alte prevederi legale în vigoare pentru a asigura 

previzibilitatea şi aplicarea corectă a legislaţiei. 

Se acceptă 

În structura Poliției judecătorești va 

fi inclusă și o subdiviziune teritorială 

pentru CSJ. Structura Poliției 

judecătorești va fi prezentată 

Guvernului în termen  de o lună de la 

adoptarea prezentei HG. 

Curtea Supremă de 

Justiție 

19. La pct. 3 din proiectul hotărîrii menţionate, propunem majorarea efectivului-limită al 

poliţiei judecătoreşti cu 13 unităţi, şi anume sintagma „284 unităţi” să fie substituită cu 

sintagma „297 unităţi”, iar sintagma „270 unităţi” să fie substituită cu sintagma „283 unităţi”. 

Propunerile privind majorarea suplimentară a efectivului-limită al poliţiei judecătoreşti cu 13 

unităţi sunt necesare şi oportune, ţinîndu-se cont de faptul că atît în proiectul hotărîrii, cît şi 

în nota informativă al acestuia s-a prevăzut asigurarea securităţii de către poliţia 

judecătorească în toate instanţele judecătoreşti. Însă, din textul hotărîrii rezultă că Curtea 

Supremă de Justiţie nu a fost inclusă în lista instanţelor de judecată pentru a fi întreprinse 

măsuri de asigurare a securităţii şi a ordinii de către colaboratorii poliţiei judecătoreşti. Or, 

potrivit pct.2 al hotărîrii, poliţia judecătorească este creată anume pentru asigurarea ordinii 

publice şi securităţii în sediile instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru asigurarea 

securităţii participanţilor la proces. 

 Se acceptă 

Au fost prevăzute unități ale Poliției 

judecătorești și pentru CSJ. 

 

Curtea de Apel 

Chișinău 

20. Conform Notei informative la proiectul prezentat spre avizare, pentru Curtea de Apel 

Chișinău se  propune dislocarea a 13 unități necesare de poliție judecătorească. Considerăm 

că,   numărul de unități dislocat instituției noastre este destul de insuficient, vizavi de 

Se acceptă parțial 

Dat fiind cuantumul cheltuielilor ce 

urmează a fi suportate de la bugetul de 
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atribuțiile și sarcinile prevăzute de art.50 din Legea nr.514-XIII din 06 iulie 1995 „Privind 

organizarea judecătorească”,  care urmează a fi îndeplinit de colaboratorul poliției  

judecătorești.  

 Astfel, în conformitate cu prevederile art.50 din Legea nr.514-XIII din 06 iulie 1995 

„Privind organizarea judecătorească”, instanţele judecătoreşti dispun de poliţie 

judecătorească, pusă în serviciul lor de Ministerul Justiţiei. Poliţia judecătorească: 

    a) asigură paza localurilor, a altor bunuri ale instanţelor judecătoreşti, securitatea 

judecătorilor, a celorlalţi participanţi la proces, ordinea publică în sediul instanţei şi la 

şedinţele de judecată; 

    b) execută aducerea forţată în instanţa judecătorească a persoanelor care se eschivează să 

se prezinte; 

    c) exercită controlul persoanelor la intrarea şi la ieşirea din sediul instanţei judecătoreşti, 

inclusiv controlul corporal, în condiţiile legii; 

    d) acordă asistenţă, potrivit legii, executorilor judecătoreşti în procesul efectuării actelor de 

executare; 

    e) asigură interacţiunea cu serviciile de escortare în instanţele judecătoreşti a persoanelor 

aflate sub arest, în probleme ce ţin de securitatea şi paza acestora; 

    f) preîntâmpină şi asigură curmarea infracţiunilor şi contravenţiilor în instanţele 

judecătoreşti şi în procesul efectuării actelor de executare; 

    g) execută deciziile şi indicaţiile preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, iar în cazul 

şedinţelor de judecată, deciziile şi indicaţiile preşedintelui completului de judecată; 

    h) îndeplineşte şi alte însărcinări legate de înfăptuirea justiţiei. 

Considerăm că, pentru îndeplinirea  în mod corespunzător a atribuțiilor și sarcinilor 

prevăzute de art.50 din Legea nr.514-XIII din 06 iulie 1995 „Privind organizarea 

judecătorească”, pentru Curtea de Apel Chișinău sunt necesare dislocarea a nu mai puțin de  

100  unități de colaboratori al poliției judecătorești.  

Insistența noastră se justifică prin volumul enorm de mare de lucru îndeplinit de Curtea 

de Apel Chișinău, care examinează în jur de 80% din numărul total de cauze examinate de 

instanțele de apel,  și nu în ultimul rând creșterea de pe an pe an al numărului de dosare 

parvenite pentru examinare în instanță. Or, conform  datelor statistice generale, în anul trecut 

în procedura Curții de Apel Chișinău  s-au aflat  pe rol  19824 cauze  și doar în 9 luni  anului 

2014  în procedura Curții de Apel Chișinău s-au aflat  pe rol  22493 cauze.  

În prezent în cadrul Curţii de Apel Chişinău activează 2 Colegii specializate: penal şi 

civil, formate din 15  complete de judecată în număr de 46  judecători care înfăptuiesc 

justiţia zilnic (cu excepţia zilelor de odihnă din săptămâna de lucru şi zilelor de sărbători), 

examinând cauze penale, contravenţionale  şi civile în 7 săli de judecată.  

În contextul asigurării   securității  atât în sediile instanței de judecată cât și în 

stat pentru salarizarea, echiparea și 

dotarea tehnică a unităților suplimentare 

ale Poliției judecătorești, numărul 

acestora pentru Curtea de Apel 

Chișinău va fi majorat pînă la 15 

unități. 
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cadrul ședințelor de judecată, precum și îndeplinirea cerințelor ce țin de aducerea 

forțată în ședința de judecată a persoanelor care se eschivează să se prezinte, sunt 

necesare nu mai puțin 100 unități de poliție judecătorească, dintre care:  

1. Pentru asigurarea securității judecătorilor, a celorlalţi participanţi la proces,  

este necesar ca fiecare sală de judecată să fie asigurată zilnic  de 17 colaboratori  al 

poliției judecătorești. Reiterăm că, zilnic   în cadrul Curții de Apel Chișinău concomitent au 

loc mai multe procese de judecată, în cadrul cărora este necesară asigurarea securității și 

ordinii publice pentru fiecare sală de judecată, separat. La  moment pentru petrecerea 

ședințelor de judecată sunt dotate 7 săli de judecată iar  după finalizarea reconstrucției sediului 

instituției noastre,  sunt preconizate  încă 10 săli de judecată, respectiv pentru asigurarea 

securității judecătorilor, a celorlalţi participanţi la proces în ședința de judecată sunt  necesare  

17 unități de poliție judecătorească.  

2. În acelaşi timp, pentru exercitarea atribuțiilor ce țin de aducerea forțată în 

instanţa judecătorească a persoanelor care se eschivează să se prezinte, sunt necesar cel 

puțin 52 unități de poliție judecătorească, în condițiile în care în  circumscripția  Curții de 

Apel Chișinău sunt date 26 de instanțe de judecată (inclusiv și instanțele de judecată al fostei 

Curți de Apel Bender, date în competența Curții de Apel Chișinău). Executarea dispozițiilor 

instanței de judecată privind aducerea forțată în instanţa judecătorească a persoanelor care se 

eschivează să se prezinte,  impune celeritate, în vederea asigurării examinării cauzelor în 

termeni rezonabili, or acest proces este adese ori anevoios dat fiind faptul că,  aducerea forțată  

a persoanelor care se eschivează să se prezinte, trebuie  fi efectuată  din diferite raioane ale 

țării, inclusiv și din raioane îndepărtate  de mun. Chișinău, ca de exemplu Șt. Vodă, Căușeni 

ș.a. De aceea pentru fiecare teritoriu raional, ar fi binevenit să fie desemnați a câte 2 

colaboratori de poliție judecătorească,  în vederea exercitării acestor atribuții.  

3. Pentru executarea atribuțiilor ce țin de asigurarea pazei localurilor, a altor 

bunuri ale instanţelor judecătoreşti, securităţii judecătorilor, exercitării controlului 

persoanelor la intrarea în sediul instanţelor, inclusiv controlul corporal; preîntâmpinării 

şi curmării infracţiunilor şi contravenţiilor în instanţele judecătoreşti; executării 

deciziilor şi indicaţiilor preşedinţilor instanţelor judecătoreşti şi a completelor de 

judecată, sunt necesare cel puțin 31 unități, în condițiile în care, conform datelor statistice 

generale privind activitatea Curții de Apel Chișinău, se observă  o  creștere  esențială a 

numărului de cauze parvenite și aflate pe rolul instanței. Astfel, după cum s-a indicat și mai 

sus, în anul trecut în procedura Curții de Apel Chișinău  s-au aflat  19824 cauze iar în  doar 9 

luni  a anului 2014  în procedura Curții de Apel Chișinău s-au aflat 22493 cauze. 

Inevitabil, odată cu  creșterea volumului de lucru,  sunt necesare  și unități 

corespunzătoare, pentru  îndeplinirea sarcinilor sus menționate. 

În baza celor expuse şi pentru îndeplinirea prevederilor art. 50 din Legea nr.514-XII din 
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06 iulie 1995 „Privind organizarea judecătorească” solicităm insistent acordarea de cel 

puțin 100  colaboratori ai poliţiei judecătoreşti,  necesari pentru exercitarea atribuţiilor sus-

nominalizate şi asigurarea unei desfăşurări bune a activităţii Curții de Apel Chișinău  la 

înfăptuirea justiţiei. 

Curtea de Apel Bălți 21. În vederea realizării misiunii sale, Poliţia judecătorească ar fi necesar ca: 

 Repartizarea colaboratorilor Poliţiei judecătoreşti să fie în dependenţă de numărul 

judecătorilor instanţei judiciare; 

 Să asigure securitatea  sediilor instanţelor de judecată, inclusiv a securităţii 

participanţilor la proces; 

 Nu se acceptă 

Pentru stabilirea corectă a 

numărului de unități pentru 

subdiviziunile teritoriale ale Poliției 

judecătorești nu trebuie să ne orientăm 

doar după numărul de judecători din 

instanță. Or, Poliția judecătorească nu 

este creată pentru asigurarea pazei de 

corp a fiecărui judecător, ci pentru 

asigurarea securității participanților la 

proces. 

Astfel, la stabilirea numărului 

colaboratorilor s-a luat în calcul 

numărul dosarelor examinate în 

instanță, numărul sălilor de judecată, 

dimensiunile clădirilor în care își au 

sediul instanțele judecătorești, precum 

și numărul judecătorilor. 

Drept urmare, cele 9 unități pentru 

Curtea de Apel Bălți sînt suficiente. 

Judecătoria 

Comercială de 

Circumscripție 

22. Cît privește modul de dislocare a colaboratorilor în teritoriu, specificat în nota 

informativă la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Poliției judecătorești, 

menționăm că, repartizarea a 8 (opt) unități de colaboratori Judecătoriei Comerciale nu este 

necesară pe motivul că, în cadrul  instanței conform statelor de personal, activează 3 (trei)  

judecători, iar numărul de dosare nu este impunător reieșind din competența atribuită prin  

lege. 

În aceste circumstanțe, considerăm că oportun ar fi dislocarea pentru Judecătoria 

Comercială de Circumscripție doar a 2 (două) unități de colaboratori. 

Se acceptă. 

Cele 6 unități vor fi transferate 

următoarelor judecătorii: 

a) 4 la judecătoria Ungheni, care 

a solicitat mărirea unităților 

Poliției judecătorești; 

b) 2 la Curtea de Apel Chișinău 

Judecătoria Bălți 23. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Poliției judecătorești în subordinea 

Ministerului Justiţiei este apreciat pozitiv și susținut de Judecătoria Bălți, cu înaintarea 

propunerii de modificare a art.3 din proiectul hotărîrii. 

Potrivit art.3 - Se stabileşte efectivul-limită al Poliției judecătorești în număr de 284 

 Nu se acceptă 

Astfel, la stabilirea numărului 

colaboratorilor s-a luat în calcul 

numărul dosarelor examinate în 
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unităţi, cu un fond de salarizare conform legislaţiei în vigoare, inclusiv 14 unități în aparatul 

Poliției judecătorești și 270 unități în subdiviziunile teritoriale.  

Propuneri: Deşi, la stabilirea numărului de unități s-a ținut cont de: 

- numărul instanțelor judecătorești și numărul de judecători din fiecare instanță; 

- numărul de dosare noi primite de instanță timp de un an, precum și durata 

examinării dosarelor; 

- dimensiunile clădirilor instanțelor de judecată; 

pentru crearea unui Serviciu de poliţie judecătorească eficient în subordinea 

Ministerului Justiţiei, cît şi pentru realizarea tuturor atribuţiilor poliţiei judecătoreşti înscrise 

în articolul 50 al Legii №514 din  06.07.1995 privind organizarea judecătorească, considerăm 

oportun de a mări numărul colaboratorilor Poliției judecătorești. Remarcăm că, de regulă, în 

cadrul unei instanțe de judecată au loc concomitent mai multe procese de judecată în cadrul 

cărora este necesară asigurarea securității participanților la proces și respectării ordinii 

publice. În același timp Poliția judecătorească urmează să asigure: securitatea și respectarea 

ordinii publice nu doar în cadrul ședințelor de judecată (în sălile de judecată), ci și în întreaga 

clădire a instanței de judecată, inclusiv la intrare (exercită controlul persoanelor la intrarea şi 

la ieşirea din sediul instanţei judecătoreşti, inclusiv controlul corporal, în condiţiile legii), pe 

holuri, la toate etajele, executarea aducerii forţate în instanţa judecătorească a persoanelor 

care se eschivează să se prezinte, acordarea asistenţei, potrivit legii, executorilor judecătoreşti 

în procesul efectuării actelor de executare, asigurarea interacţiunii cu serviciile de escortare 

în instanţele judecătoreşti a persoanelor aflate sub arest, în probleme ce ţin de securitatea şi 

paza acestora, precum şi îndeplinirea altor însărcinări legate de înfăptuirea justiţiei. 

Cu atît mai mult, urmărind cronologia incidentelor de natură să afecteze grav atît viaţa 

şi sănătatea judecătorilor, cît şi activitatea normală a unei instanţe judecătoreşti raportate la 

Consiliul Superior al Magistraturii se reliefează faptul că securitatea judecătorilor, şi nu 

numai, este pusă în pericol. Iar, Poliţia judecătorească care activează la moment în instanţele 

judecătoreşti, nu are capacitatea reală de a curma asemenea incidente, fiind evidentă 

necesitatea creşterii numărului colaboratorilor acesteia pentru a asigura eficient securitatea 

judecătorilor şi a participanţilor la proces. Or, statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi 

la integritate fizică şi psihică prin constituţie şi alte legi. Din aceste motive trebuie luate toate 

măsurile necesare în vederea asigurării eficiente a securităţii instanţelor judecătoreşti, mai 

ales prin prevederea unui număr suficient de colaboratori ai efectivului Poliţiei judecătoreşti.  

O atenție deosebită în cadrul creării Poliției judecătorești trebuie acordat aspectelor 

practice şi mecanismului clar de implementare. De aceea, considerăm că prezentul proiect de 

hotărîre fiind un document conceptual prin sine însuși, trebuie să capete şi o valoare practică.  

instanță, numărul sălilor de judecată, 

dimensiunile clădirilor în care își au 

sediul instanțele judecătorești, precum 

și numărul judecătorilor. 

Drept urmare, cele 6 unități pentru 

judecătoria Bălți sînt suficiente. 

Judecătoria Căușeni 24. În preambulul proiectului de hotărîre este necesar de corectat eroarea tehnică strecurată și Se acceptă 
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anume în sintagma ”art. VI alin. (1) din Legea nr. 247 din 21 iunie 2006 pentru modificarea 

și completarea unor acte legislative” de modificat ”alin. (1)” în ”alin. (2)”. 

25. În punctul 2 al proiectului de hotărîre de completat propoziția cu următoarea sintagmă 

”exercită alte atribuții prevăzute de lege” or, atribuțiile poliției judecătorești expuse în art. 50 

din Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească nu se limitează la 

asigurarea securității participanților la proces și asigurarea ordinii publice și securității în 

sediile instanțelor de judecată. 

Se acceptă parțial 

Punctul 2 din HG reglementează 

scopul creării Poliției judecătorești și nu 

atribuțiile acesteia.  

Reglementarea detaliată a 

atribuțiilor Poliției judecătorești, va fi 

inclusă în proiectul Regulamentului cu 

privire la organizarea și funcționarea 

Poliției judecătorești, care va fi 

prezentat Guvernului în termen de o 

lună de la data aprobării prezentei HG. 

26. La punctul 9 al proiectului considerăm oportună expunerea consecutivității adoptării 

actelor normative începînd cu elaborarea proiectului de Lege cu privire la poliția 

judecătorească și apoi elaborarea regulamentelor propuse. 

În acest context ținem să menționăm că, în Hotărîrea nr. 14 din 18.03.1999, Curtea 

Constituțională a explicat că, Guvernul, potrivit dispozițiilor constituționale, adoptă hotărîri 

și dispoziții. Hotărîrile se emit pentru organizarea executării legilor. Deci actele Guvernului, 

normele cuprinse în ele nu pot avea un caracter primar, ele sînt acte complementare, ce 

dezvoltă și concretizează dispozițiile legii. Astfel, în cazul în care Guvernul planifică 

înaintarea spre adoptare a proiectului de Lege cu privire la poliția judecătorească, ar fi logic 

(corect) ca regulamentele ce țin de organizarea și funcționarea poliției judecătorești să fie 

elaborate ulterior și în conformitate cu Legea cu privire la poliția judecătorească. 

Nu se acceptă 

Autorul avizului a interpretat 

distorsionat temeiul elaborării 

prezentului proiect de Hotărîre a 

Guvernului, precum și Regulamentelor 

prevăzute la pct. 9, alin. a). 

Subliniem faptul că elaborarea 

acesteia nu este în contradicție cu 

Hotărîrea Curții Constituționale 

indicate în aviz, deoarece este elaborată 

pentru organizarea executării art. VI 

alin. (2) din Legea nr. 247 din 21 iulie 

2006 și art. 69 alin. (5) din Legea nr. 

320 din 27 decembrie 2012. 

Judecătoria Hîncești 27. Reieșind din faptul că rolul poliției judecătorești este de a asigura securitatea 

participanților la procesele de judecată, ordinea publică și securitatea în sediile instanțelor 

judecătorești în timpul orelor de muncă ale acestora, iar în afara orelor de muncă, la cerere, 

poliția judecătorească va asigura securitatea participanților la proces și a judecătorilor, 

membrilor familiilor judecătorilor și proprietății acestora, întru buna desfășurarea a activității 

poliției judecătorești, intervenim cu propunerea de a fi prevăzut un număr suficient de 

colaboratori. 

Nu se acceptă 

Astfel, la stabilirea numărului 

colaboratorilor s-a luat în calcul 

numărul dosarelor examinate în 

instanță, numărul sălilor de judecată, 

dimensiunile clădirilor în care își au 

sediul instanțele judecătorești, precum 

și numărul judecătorilor. 

Drept urmare, cele 6 unități pentru 
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judecătoria Hîncești sînt suficiente. 

Judecătoria Ungheni 28. Conform anexei care a fost prezentată, privind modul de dislocare a colaboratorilor în 

teritoriu, precum și numărul de unități necesare suplimentar celor existente la moment pentru 

judecătoria Ungheni au fost prevăzute 4 unități ale poliției judecătorești. 

Luînd în considerație că, la moment s-a început construcția noului sediu pentru 

judecătoria Ungheni cu suprafața totală de 4400 m
2
, cu 6 nivele, 9 săli de judecată, 4 camere 

pentru arestați, 4 intrări separate în sediu, consider că 4 unități ale poliției judecătorești nu 

vor fi suficiente pentru asigurarea unei bune securități a instanței de judecată. 

Este de menționat faptul că la mai multe instanțe de judecată cu mult mai mici după 

numărul de angajați și volumul edificiilor în anexa la proiectul de hotărîre respectiv este 

prevăzut un număr mai mare de unități ale poliției judecătorești. 

Reieșind din cele menționate, solicităm majorarea numărului de unități ai poliției 

judecătorești pentru judecătoria Ungheni. 

Se acceptă. 

Pentru Poliția judecătorească 

Ungheni, statul de personal a fost 

completat cu 4 unități (în total – 8 

unități), care au fot transferate de le 

judecătoria Comercială. 

Ministerul Finanțelor 29. E de menționat faptul că, inițiativa în cauză necesită mijloace financiare considerabile 

(creșterea bruscă a numărului de unități de personal de 2,4 ori), care la etapa de elaborare a 

proiectului bugetului de stat pentru anul 2015 nu au fost solicitate. Totodată, resursele 

disponibile ale bugetului de stat pe anul 2015 sunt integral repartizate pe programe de 

cheltuieli, conform propunerilor de buget parvenite de la autoritățile publice. De asemenea, 

granturile prevăzute a fi încasate din suportul UE pentru reforma justiției sunt repartizate pe 

deplin la acest sector. În acest context propunem următoarele. 

Pornind de la cele menționate, considerăm că chestiunea în cauză urmează să fie 

examinată după elaborarea și adoptarea în modul stabilit a legii cu privire la poliția 

judecătorească. 

De rînd cu cele expuse mai sus, suntem de opinia că actualul sistem de securitate a 

instanțelor judecătorești nu contravine prevederilor at.121 (3) din Constituție și asigură 

realizarea acestei activități cu surse financiare mai optimale. Mai menționăm că, pentru a 

asigura cu resurse financiare noul sistem de securitate a instanțelor judecătorești se impune 

necesitatea majorării  poverii fiscale asupra contribuabililor, fapt care în condițiile actuale de 

dezvoltare economică a țării nu este recomandat. 

Nu se acceptă 

Din proiect a fost exclusă 

prevederea referitoare la Legea cu 

privire la poliția judecătorească, 

deoarece conform art. 50 alin. (2) din 

Legea nr. 514 din 06.07.1995 

Regulamentul de serviciu al Poliției 

judecătorești urmează a fi aprobat de 

Guvern. Drept urmare, în termen de o 

lună ministerul Justiției va elabora și 

prezenta Guvernului Regulamentul 

menționat supra. 

De asemenea, va fi prezentat și 

Regulamentul cu privire la organizarea 

și funcționarea Poliției judecătorești, 

unde vor fi reglementate detaliat 

funcțiile și atribuțiile acesteia. 

Astfel, menținem opinia că pentru 

a asigura îndeplinirea calitativă și 

eficientă a atribuțiilor Poliției 

judecătorești, este strict necesară 

mărirea statelor de personal ale 

acesteia. 
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Actualul sistem de securitate al 

instanțelor nu contravine Constituției 

RM, dar, după a fost menționat și în 

nota informativa la proiect, începînd cu 

1 ianuarie 2015 Ministerul Afacerilor 

Interne va transmite Ministerului 

Justiției atribuțiile sale ce țin de 

asigurarea securității în instanțele de 

judecată. Drept urmare, modificarea 

cadrului normativ este strict necesar.  

30. Potrivit art.121 (3) din Constituţie „Instanţele judecătoreşti dispun de poliţia pusă în 

serviciul lor”. Unul din domeniile specifice de intervenţie, conform Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobată prin Legea nr.231 din 25 noiembrie 2011, 

constă în consolidarea sistemului de securitate în sediile instanţelor judecătoreşti. Conform 

Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru 

anii 2011-2016, au fost stabilite mai multe acţiuni în vederea realizării acestui scop, printre 

care: 1.1.11. (1) Crearea condiţiilor necesare pentru funcţionarea efectivă a poliţiei 

judecătoreşti, avînd ca rezultat crearea unei structuri separate în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne şi 1.1.11.(2) Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind 

transferul poliţiei judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei. Reieșind din prevederile 

legislației menționate supra, subdiviziunea „Poliția judecătorească”, ce se creează în 

subordinea Ministerului Justiției, urmează să dispună de același efectiv –limită, pe care îl 

avea Serviciul poliției judecătorești al Inspectoratului General de Poliție din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne. 

Totodată, ținînd cont de faptul că atribuțiile poliției judecătorești nu se modifică, 

propunem examinarea posibilității transferului personalului ce exercita aceste funcții în 

cadrul Serviciul poliției judecătorești al Inspectoratului General de Poliție din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne, în Poliția judecătorească din subordinea Ministerului Justiției 

pentru reducerea cheltuielilor de disponibilizare a angajaților.  

În acest context, menționăm că, potrivit schemei de încadrare prezentată în data de 01 

ianuarie 2014, de către Inspectoratul General de Poliție, în gestiunea Serviciului poliției 

judecătoreșți al IGP (cu statut de direcție) erau prevăzute 104 unități.  

Astfel, în scopul realizării acțiunilor prevăzute în Planul menționat, Ministerului 

Afacerilor Interne i-au fost alocate 3356,0 mii lei. În acest context, prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 438 din 11 iunie 2014 „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se 

operează în unele hotărîri ale Guvernului” a fost suplinit numărul de unități de personal al 

Se acceptă parțial 

În sarcina Poliției judecătorești au 

fost puse atribuții noi. Drept urmare 

este necesară mărirea statelor de 

personal. 

Detaliile referitoare la atribuții vor 

fi incluse în Regulamentul cu privire la 

organizarea și funcționarea Poliției 

judecătorești (în anexă la proiectul HG). 

A se vedea și argumentele noastre, 

expuse la pct. 29 din prezenta sinteză.   

Remarcăm că proiectul a fost 

completat cu prevederi referitoare la 

faptul că actualilor angajați din 

structura care se lichidează li se va 

propune transferul fie în Poliția 

judecătorească nou-creată fie în alte 

structuri ale MAI.  Pentru detalii, a se 

vedea Nota informativă și comentariile 

de la pct. 8 din prezenta sinteză.   

Referitor la majorarea graduală a 

unităților de personal, considerăm 

necesar de a păstra  efectivul-limită 

propus în acest proiect, pentru a asigura 

eficiența îndeplinirii atribuțiilor de către 

Poliția judecătorească în toate instanțele 
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Serviciului poliției judecătoreșți al IGP cu 23 de unități. Respectiv, Ministerul Afacerilor 

Interne urmează să transmită în gestiunea Ministerului Justiției 127 de unități. 

În partea ce ține de aprobarea efectivului-limită al Poliției judecătorești (punctul 3) se 

propune a fi aprobat în limita efectivului existent deja în cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne (în număr de 127 unități) cu asigurarea financiară și tehnico-materială a activității 

acestora din contul mijloacelor respective redistribuite de la Ministerul Afacerilor Interne la 

Ministerul Justiției. 

Cît privește majorarea efectivului limită de la 127 la 284 unități de personal, se propune 

examinarea posibilității majorării graduale a acestora cu asigurarea cheltuielilor din contul 

alocațiilor destinate reformei justiției.  

Prin urmare, la punctul 3 sintagma „284 unități” va fi substituită cu sintagma „127 

unități”, iar sintagmele „14 unități” și „270 unități” vor fi substituite în contextul 

modificărilor propuse mai sus.  

din țară.  

31. La anexa la proiectul de hotărîre a Guvernului: 

- punctul 2, litera d) urmează a fi exclusă, dat fiind faptul că punctul 13 din Hotărîrea 

Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 nu conține sintagma „Serviciul de Protecție și Pază de 

Stat”.  

     De asemenea, se vor introduce completări în anexa nr.2 din Hotărîrea Guvernului 

nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă și corpului de 

comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii 

publice”, care vor stabili concret conform cărui tabel din această anexă vor fi salarizați 

angajații Poliției judecătorești. 

Se acceptă parțial 

Cifra ”13” a fost substituită cu 

cifra ”17”. 

Proiectul prevede completarea pct. 

1 di HG nr. 650/12.06.2006, conform 

căruia salarizarea se va efectua conform 

anexei nr. 1 la această HG. 

32. La anexa la proiectul de hotărîre a Guvernului: 

- punctul 3 sintagma „17425” va avea următoarea redacție „„17415”. Totodată, se 

completează cu prevederea „cifra „17384” se substituie cu cifra „17257””. 

Se acceptă 

33. La anexa la proiectul de hotărîre a Guvernului: 

- punctul 4, litera a), înainte de sintagma „la pct. 4” se va completa cu sintagma „la 

Anexa nr.1, ”. 

Se acceptă 

34. La anexa la proiectul de hotărîre a Guvernului: 

- la punctul 5, litera a), cifra „8947” va fi substituită cu cifra „9104”, și cifra „2494” va 

fi substituită cu cifra „2484”. 

Se acceptă 

35. Suplimentar, este de atenționat faptul că, la elaborarea notei informative la proiectul de 

hotărîre nu s-au respectat prevederile art. 37 din Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind 

actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și 

locale.  

Astfel, pentru a ne putea expune vis-a-vis de impactul financiar al modificărilor și 

Se acceptă 

Nota informativă va fi completată, 

după recepționarea informației 

respective de la MAI. 
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completărilor propuse asupra Cadrului Bugetar pe Termen Mediu, Ministerul Justiției în 

comun cu Ministerul Afacerilor Interne urmează să efectueze o evaluare a cheltuielilor, 

însoțite de calcule concludente. 

În acest scop, nota informativă la proiectul de hotărîre va fi modificată și completată cu 

calcule detaliate, care argumentează suma mijloacelor financiare necesare pentru asigurarea 

remunerării muncii angajaților, precum și a cheltuielilor pentru asigurarea activității Poliției 

judecătorești, anexînd următoarele informații: 

1. Extras din structura Inspectoratului General de Poliție din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne, care confirmă numărul de unități instituite în Serviciul poliției 

judecătorești; 

2. Calcul detaliat (pe fiecare funcție) al fondului de remunerare a muncii pentru 

personalul Serviciului poliției judecătorești al Inspectoratului General de Poliție, calculul 

detaliat (pe fiecare funcție) al fondului de remunerare a muncii pentru funcțiile ce urmează a 

fi instituite în cadrul Poliției judecătorești din subordinea Ministerului Justiției. 

3. Calcule detaliate și justificate privind cheltuielile ce țin de asigurarea activității 

poliției judecătorești. 

 

 

 

 

 

Ministru                                                                  Oleg EFRIM 


