
 
Notă informativă 

cu privire la examinarea petiţiilor adresate Ministerului Justiţiei 

în perioada 01.01.2014 – 30.06.2014 
 

În perioada 01.01.2014-30.06.2014 în adresa Ministerului Justiției au 

parvenit 1340 (cu 23 petiții mai puțin decît în aceiași perioadă a anului 2013), 

dintre care: 

- 211 petiții (cu 75 petiții mai puține în comparație cu anul precedent) au fost 

remise spre examinare de către: 

 
Organul autorității publice anul 2013 anul 2014 Diferenţa 

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova 127 100 -27 

Aparatul Parlamentului Republicii Moldova 138 86 -52 

Preşedinţia Republicii Moldova 21 25 4 

Total 286 211 -75 

- 176 petiții au fost depuse personal de către solicitanți; 

- 21 petiții au fost scrise din numele colectivelor; 

- 31 de mesaje au fost recepționate prin poșta electronică oficială a 

Ministerului Justiției secretariat@justice.gov.md, etc. 

58 de cetățeni au fost primiți în audiență de către conducerea Ministerului. În 

procesul audienței 23 de persoane au depus petiții în scris. 

Petițiile au fost repartizate executorilor responsabili, spre examinare, după 

cum urmează: 

 anul 2013 anul 2014 Diferenţa 

Subdiviziunile ministerului 

Direcția profesii și servicii juridice 454 445 -10 

Direcţia generală legislaţie 90 108 18 

Secția resurse umane 78 68 -10 

Direcția cooperare juridică internațională 32 45 13 

Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană 7 1 -6 

Cabinetul ministrului  42 20 -22 

Direcţia  organizaţii necomerciale 14 12 -2 

Direcţia generală agent guvernamental 20 27 7 

Direcţia economico-financiară şi administrativă 2 7 5 

Direcţia apostilă 9 7 -2 

Secţia secretariat 0 14 14 

Serviciul arhivă 4 0 -4 

Total petiții pe subdiviziuni: 728 768 -40 

 

Autoritățile administrative din subordinea ministerului 

Departamentul Instituţiilor Penitenciare 329 324 -5 

Departamentul de administrare judecătorească 246 221 -25 

Centrul de informaţii juridice 5 7 2 

Serviciul Stare Civilă 22 32 10 

Centrul Naţional de Expertize Judiciare 21 23 2 
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Camera Înregistrării de Stat 17 5 -12 

Oficiul central de probațiune 8 7 -1 

Centrul de armonizare a legislaţiei 0 0 0 

Direcţia de justiţie a UTA  Găgauzia 0 0 0 

Total petiții  repartizate autorităților: 641 620 -140 

 

Total petiții repartizate: 
1376* 1388* -28 

 

Total petiții înregistrate: 
1363 1340 -23 

*Notă: diferența dintre numărul total de petiții înregistrate și numărul total de petiții repartizate 

spre examinare s-a creat din cauză că unele petiții au fost repartizate spre examinare la doi sau mai 

mulți executori.  

În urma analizei petițiilor parvenite, se constată că cele mai frecvente 

probleme abordate de cetățeni se referă la: 

- executarea hotărîrilor judecătorești – 313 petiții, cu 35 mai puține decît 

în anul 2013, dintre care: solicitări privind atragerea la răspundere 

disciplinară a executorilor judecătorești – 82; neîndeplinirea 

corespunzătoare a atribuţiilor funcţionale de către executorul judecătoresc 

– 41 petiții; neexecutarea hotărîrii judecătoreşti privind încasarea datoriei 

– 37 petiții; neexecutarea hotărîrii judecătoreşti privind încasarea pensiei 

alimentare – 32 petiții; alte probleme ce ţin de executarea hotărîrilor 

judecătoreşti – 42 petiții, ș.a. 

- acttivitatea Departamentului instituțiilor Penitenciare – 324 petiții cu 

5petiții mai puține decît în aceiași perioadă, cum ar fi: condițiile de 

detenție – 41 petiții; încălcarea derpturilor deținutului – 40 petiții; transfer 

în altă instituție pentenciară – 38 petiții; alte probleme ce țin de 

activitatea DIP – 98 petiții, ș.a. 

- activitatea instanțelor de judecată - 225 petiții cu 21 mai puține decît în 

anul precedent, după cum urmează: solicită atragerea la raspundere 

disciplinară a judecătorului – 26 petiții; la acţiunile judecătorului – 22 

petiții; anularea hotărîrii judecătorești -  22 petiții; alte probleme ce țin de 

activitatea instanțelor judecătorești – 76 petiții, ș.a. 

 

Analizînd rezultatele examinării petițiilor în perioada respectivă, menționăm că:  

- 14 solicitări ale cetățenilor au fost soluționate pozitiv; 

- la 8 petiționari li s-a refuzat în satisfacerea cerințelor invocate; 

- 105 petiții au fost expediate spre examinare, după competență, altor 

organe; 

- Semnatarilor a 869 petiții li s-a explicat în scris modalitatea realizării 

drepturilor lezate; 

- 27 de petiționari au primit explicațiile de rigoare în mod verbal, 

refuzîndu-se de răspuns în scris; 

- 19 petiții au fost plasate la dosar fără examinare cu acordul scris al 

conducerii Ministerului; 

- 10 petiții adresate Ministerului Justiției au fost transmise spre examinare 

la Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești și o petiție a fost 

transmisă la examinare Colegiului disciplinar al notarilor;  

- 314 petiții la moment se află în curs de examinare. 



În perioada de referință s-a atras o atenție deosebită activității privind 

respectarea termenilor de examinare a petițiilor. Suplimentar, la cele menționate, 

persoana responsabilă de evidența petițiilor avertizează, săptămînal, contra 

semnătură, executorii despre prezentarea rezultatelor petițiilor a căror termen de 

executare expiră în săptămîna curentă, lunar a prezentat conducerii ministerului 

informația cu privire la examinarea petițiilor în luna curentă. Prin urmare, un 

funcționar din cadrul Secției executori judecătorești, Direcția profesii juridice, a 

fost sancționat disciplinar.  

Totodată, Secția resurse umane a expediat tuturor angajaților ministerului un 

mesaj prin care a adus la cunoștință că Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu 

privire la petiționare a fost modificată și completată. Potrivit modificărilor operate 

termenul de examinare a petițiilor a fost extins de la 30 de zile calendaristice la 30 

de zile lucrătoare. 

Cu toate acestea pe parcursul a șase luni a anului curent 77 de petiții au fost 

examinate cu depășirea termenului stabilit de legislația în vigoare (listele se 

anexează). 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


