RAPORT
Privind gradul de realizare a acţiunilor din Planul
de acţiuni al Guvernului pentru trim.II, anul 2014
N
r.
d/
o

Acţiuni

Subacţiuni

Instituţii Termenresponsab
limită
ile

Indicatori de
rezultat

2
3
4
5
6
I. INTEGRAREA EUROPEANĂ ŞI POLITICA EXTERNĂ
Integrarea europeană
Dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi multilaterale
1.
12,Menţinerea unui
Ratificarea
Ministerul Trimestr Convenţie ratificată
dialog aprofundat în
Convenţiei
Justiţiei,
ul IV
cadrul ONU, CoE,
europene
Ministerul
OSCE în vederea
privind
Muncii,
consolidării
supraveghere Protecţiei
mecanismelor
a infractorilor Sociale şi
naţionale de
condamnaţi
Familiei,
promovare şi
condiţionat
Ministerul
protejare a drepturilor sau liberaţi
Afacerilor
omului, asigurarea
condiţionat
Externe şi
egalităţii de gen,
Integrării
eliminarea
Europene
discriminării sub
orice formă
(MD2020)
Aprofundarea cooperării cu ONU, OSCE, Consiliul Europei şi alte organizaţii şi
mecanisme de cooperare internaţionale şi regionale în vederea obţinerii asistenţei
necesare în realizarea reformelor instituţionale

Statutul acţiunii/ motivul nerealizării
(realizată,nerealizată,parţial realizată
TRIMESTRUL II

1

II. EDIFICAREA STATULUI DE DREPT
JUSTIŢIA
A. Sistemul judecătoresc
Obiective de guvernare:

Realizată pentru perioada de raportare. La 02 iunie 2014,
prin Hotărîrea de Guvern nr. 395 a fost aprobată Convenţia
europeană privind supravegherea infractorilor condamnaţi
condiţionat sau liberaţi condiţionat, fiind prezentată
Preşedintelui Republicii Moldova spre examinare.

2

1
2.

3.

2
187.Uniformizarea
practicii judiciare şi
respectarea
principiului
securităţii
raporturilor juridice
(MD2020)

3
4
Efectuarea
Ministerul
studiului cu
Justiţiei
privire la
evaluarea
compatibilităţ
ii practicii
judiciare
naţionale în
raport cu
jurisprudenţa
CEDO în
materia
securităţii
raporturilor
juridice

5
Trimestr
ul I

6
Studiu efectuat şi
recomandări
formulate

B. Justiţia penală
C. Accesul la justiţie, inclusiv prin dezvoltarea instrumentelor IT în justiţie
193,Îmbunătăţirea
Elaborarea
Ministerul
Trimestrul Acces la
organizării
şi mecanismului
Justiţiei,
II
baza de date
administrării
de acces la
Ministerul
asigurat
sistemului asistenţei bazele de date
Tehnologiei
juridice garantate de pentru
Informaţiei şi
stat
verificarea
Comunicaţiil
capacităţii de
or,
(MD2020)
plată a
Agenţia
solicitanţilor de Relaţii
asistenţă juridică Funciare şi
garantată de stat Cadastru,
Ministerul
Finanţelor,
Casa
Naţională de
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Parţial realizată.Studiul este efectuat şi a fost completat cu
elemente ce ţin de securitatea raporturilor juridice în materie
penală şi se află la aprobare. Textul final va fi publicat pe
pagina pagina oficială a Ministerului Justiţiei pînă la finele
lunii iunie 2014.

La data de 02.05.2013, respectiv 19.06.2013, 02.07.2013,
06.09.2013 au avut loc întrunirile grupului de lucru pentru
elaborarea mecanismului de acces la bazele de date, unde au fost
analizate posibilităţile elaborării proiectului de act legislativ
prevăzut la această acţiune.
Versiunea iniţială a proiectului a fost remisă spre avizare la data
de 30.09.3013, prin scrisoarea nr.03/8669, iar termenul stabilit
pentru avizare a fost 14.10.2013. În aceiaşi zi proiectul a fost plasat
pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei.
În partea ce ţine de modificarea legislaţiei fiscale, la data de
03.12.2013, Parlamentul a adoptat Legea nr. 324 din 23.12.2013
privind modificarea şi completarea unor acte legislative, prin
intermediul căruia a fost creată posibilitatea pentru coordonatorii
oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă
Juridică Garantată de Stat la bazele de date ale Organelor cu
atribuţii de administrare fiscală pentru verificarea veniturilor.
În partea ce ţine de accesul la bazele de date ale Agenţiei

3

1

4.

5.

2

3

4
5
Asigurări
Sociale,
Compania
Naţională de
Asigurări în
Medicină

6

Crearea
Ministerul
Trimestrul Mecanism
mecanismului
Justiţiei
II
creat
de acordare a
asistenţei
juridice primare
de către
asociaţiile
obşteşti
199,Crearea
Elaborarea
Ministerul
Trimestrul Bază de
sistemului
conceptului şi a Justiţiei
III
date creată
informaţional
programului de
şi
e-Probaţiune
evidenţă
implementat
electronică
ă
(baza de date) a
beneficiarilor
probaţiunii
D. Toleranţă zero faţă de manifestările de corupţie în sectorul justiţiei
204,Fortificarea
Elaborarea
Ministerul
Trimestrul Proiect
unităţilor
proiectului de
Justiţiei,
II
aprobat
responsabile de
act normativ Centrul
asigurare a securităţii cadru privind
Naţional
interne
organizarea şi
Anticorupţie,
(MD2020)
funcţionarea
Ministerul
unităţilor
Afacerilor
securitate
Interne
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Relaţii Funciare şi Cadastru, precum şi modificarea şi
completarea în acest context a Legii nr. 198 din 26.07.07 cu privire
la asistenţa juridică garantată de stat, proiectul dat a fost comasat cu
proiectul prevăut la acţiunea 3.1.1(4) Elaborarea mecanismului de
recuperare a cheltuielilor pentru asistenţa juridică garantată de
stat şi prin scrisoarea nr. 03/6083 din 16.06.2014 a fost remis spre
avizare repetată.
Pînă la finele lunii iulie proiectul urmează a fi remis la CNA pentru
efectuarea expertizei anticorupţie.

Parţial realizată. În perioada 14 – 17 aprilie 2014 au fost
desfăşurate instruiri a personalului sistemului de probaţiune
cu tematica "Evidenţa electronică a beneficiarilor serviciului
de
probaţiune".
Au fost instruiţi: consilieri de probaţiune - 156 (persoane)
Secretari administrativi superiori - 25 (persoane)

E.
Prin ordinul Ministrului Justiţiei Oleg Efrim nr 282 din
19.06.2014 a fost creat grupul de lucru în vederea elaborării
actului normativ-cadru privind organizarea şi funcţionarea
unităţilor securitate internă.Grupul de lucru va fi prezidat de
către reprezentantul Departamentul instituţiilor penitenciare,
care va organiza şedinţele de lucur.

4

1

6.

7.

8.

2

3
internă în
sectorul justiţiei
205,Uniformizarea şi Elaborarea
detalierea
proiectelor de
standardelor etice
coduri
pentru toţi actorii din
deontologice noi
sectorul justiţiei şi
sau a proiectelor
fortificarea
de amendamente
mecanismelor de
asigurare a respectării pentru codurile
acestora
existente ale
(MD2020)
reprezentanţilor
profesiilor
conexe
sistemului
justiţiei

4

Ministerul
Justiţiei,
Centrul
Naţional
Anticorupţie,
Ministerul
Afacerilor
Interne

5

6

Trimestrul
IV

Coduri de
etică
elaborate

F. Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
209,Implementarea
Ministerul
Trimestrul Raport
Planului naţional de
Justiţiei
IV
elaborat
acţiuni în domeniul
anual
drepturilor omului
(MD2020)
212,Consolidarea
Elaborarea
Ministerul
Trimestrul Programe
sistemului de
programelor de
Justiţiei
IV
elaborate şi
probaţiune juvenilă
probaţiune
aprobate
(MD2020)
pentru copii
Numărul de
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Realizat. În scopul executării domeniului specific de
intervenţie 6.5.7., acţiunea nr. 2 din Planul de acţiuni pentru
implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei
pentru anii 2011 – 2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului
nr. 6 din 06 februarie 2012, care prevede: ,,Crearea
structurilor responsabile de respectarea eticii profesionale şi
de soluţionarea plîngerilor cu privire la comportamentul
consilierilor de probaţiune”, a fost modificat Statul de
personal al Oficiului central de probaţiune prin crearea
structurii responsabile în acest sens.
De asemenea, la 15 mai 2014 au fost desfăşurate seminare cu
genericul ,,Unele aspecte privind prevenirea şi combaterea
comportamentului corupţional în sectorul justiţiei. Etica
profesională”.

G.
Raportul privind implementarea Planului Naţional de acţiuni
în domeniul drepturilor omului, pentru anul 2013 a fost
elaborat şi remis Cancelariei de Stat prin scrisoarea
nr.07/2703, din data 20.03.2014
Realizată pentru perioada de raportare. În scopul
implementării la nivel naţional a programelor „Programul de
asistenţă psiho-socială la etapa presentinţială” şi
Programului pentru minori „Prevenirea violenţei la minori”

5

1

9.

2

213,Eficientizarea
sistemului de
colectare şi analiză a
datelor privind copiii
care intră în contact
cu sistemul de justiţie

3

Evaluarea
cadrului
normativ cu
referire la
colectarea şi
analiza datelor
privind copiii în
contact cu
sistemul de
justiţie şi, după
caz, elaborarea
proiectului de
modificare a
cadrului
normativ

4

Ministerul
Afacerilor
Interne,
Ministerul
Justiţiei,
Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei,
Biroul
Naţional de
Statistică

5

6
cursuri
desfăşurate
Numărul
consilierilor
de
probaţiune
instruiţi
Numărul de
consilieri
recrutaţi

Trimestrul
II
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în colaborare cu Institutul Naţional al Justiţiei au fost
desfăşurate instruiri a 40 consilieri de probaţiune în lucrul cu
minorii, cu genericul ,,Utilizarea programelor de corecţie a
comportamentului” (02 - 03 aprilie 2014).
Totodată, sunt planificate:
a) la 25.06.2014 întrunirea grupului de lucru a 14 consilieri de
probaţiune implicaţi în implementarea şi derularea
„Programul de asistenţă psiho-socială la etapa
presentinţială”, scopul fiind impactul implementării
programului;
b) la 26.06.2014 instruirea a 8 consilieri de probaţiune
identificaţi în implementarea şi derularea Programului pentru
minori „Prevenirea violenţei la minori”.

Realizat pentru perioada de raportare
Analiză
Actualizat
efectuată şi
În partea ce ţine de consolidarea sistemului de justiţie
recomandări
juvenilă, inclusiv prin consolidarea instituţiei de protecţie a
formulate
copiilor victime sau martori în procedurile penale, comunicăm
Proiect
că prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 215 din 22 mai 2013, a
aprobat
fost creat grupul de lucru inter-instituţional pentru realizarea
optimă a acţiunii 6.3.2 p.2 din Planul de acţiuni pentru
implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei
pentru anii 2011-2016.
La şedinţa nr. 5/13 din 25 septembrie 2013 a fost
aprobată Rezoluţia cu privire la amenajarea spaţiilor de
audiere a copiilor şi modificarea art. 1101 CPP. Modificările
art.1101 din CPP au fost transmise pentru promovare dnei
Liliana Palihovici împreună cu argumentele de rigoare fiind
înregistrat în Parlament cu numărul 539. Astfel, proiectul a
fost adoptat în prima lectură în şedinţa din 11 aprilie 2014 şi
urmează a fi adoptat în lectură finală. Astfel, în partea
respectivă considerăm acţiunea ca realizată.
În partea ce se referă la consolidarea sistemului de colectare şi

6

1

10.

2

215,Îmbunătăţirea
condiţiilor în toate
locurile privative de
libertate, în
conformitate cu
standardele europene
(MD2020)

3

Amenajarea/reut
ilarea spaţiilor
de detenţie,
conform
normelor şi
standardelor
internaţionale

4

Ministerul
Justiţiei

5

6

Trimestrul
IV
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Ponderea
spaţiilor
reutilate din
numărul
total de
spaţii de
detenţie

analiză a datelor privind copiii în contact cu sistemul de
justiţie, comunicăm că conform pct. 6.3.5 (1), responsabil
pentru realizarea acestei acţiuni este Oficiul Ombudsmanului
(CpDOM). Astfel, prin Ordin al Ombudsmanului este creat
grupul de lucru inter-instituţional pentru realizarea optimă a
acţiunii 6.3.5 p.1 din SRSJ, în care este invitat şi un
reprezentant al MJ.
În curs de realizare.Pentru perioada anului 2014, în
cadrul sistemului penitenciar au fost planificate proiectele
privind:
- reconstrucţia Penitenciarului nr.3-Leova.
La moment sunt în derulare lucrările de consolidare şi
replanificare a blocului (cu trei nivele) de regim iniţial, în
sistem celular de detenţie, prevăzut cu curţi de plimbare
separate, în care, totodată, urmează a fi modernizat utilajul
cazangeriei şi înlocuite reţelele inginereşti exterioare de
distribuţie. Actualmente, lucrările sunt executate în volum de
30%;
- reparaţia cantinei Penitenciarului nr.4-Cricova.
Lucrările de reparaţie prestate de către compania SC
„Cometa Construct” SRL, sunt executate în volum de 80%.
Finalizarea şi darea în exploatare a obiectivului, este
preconizată pentru finele anului curent;
- construcţia Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri,
în mun.Bălţi (prima etapă).
INCP „URBANPROIECT” continuă lucrările de
proiectare la obiectivul „Casa de arest”. În prezent, sunt
efectuate lucrările arhitecturale a plasamentului obiectivului
cu complexele constructive. Concomitent, sunt întreprinse
măsuri în vederea autorizării lucrărilor de construcţie şi
pregătire a şantierului pentru derularea lucrărilor.
- reparaţia capitală a clădirilor Penitenciarului nr.17Rezina.

7

1

2

3

Elaborarea
Strategiei de
dezvoltare a
sistemului
penitenciar

11.

217,Consolidarea
parteneriatelor dintre
serviciul de
probaţiune şi alte

4

5

6

Ministerul
Justiţiei

Trimestrul
I

Proiect
aprobat

Dotarea
Ministerul
penitenciarelor
Justiţiei
cu echipamente
de supraveghere,
de scanare a
persoanelor şi a
obiectelor

Trimestrul
IV

Numărul de
penitenciare
dotate din
numărul
total de
penitenciare

Elaborarea
planurilor
individuale de
probaţiune

Trimestrul
IV

Numărul de
planuri
elaborate

Ministerul
Justiţiei
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Obiectul presupune: reparaţia a două blocuri de regim,
pentru detenţia condamnaţilor pe viaţă (120 locuri); crearea
curţilor de plimbare la nivelul solului; construcţia şi montarea
unei substaţii de transformare a energiei electrice şi
construcţia sistemelor de drenaj a apelor provenite din
precipitaţii.
In cadrul acestui proiect, urmează a fi construită şi o
bucătărie modernă de preparare a hranei pentru deţinuţi.
La moment, documentaţia de proiect este în curs de
verificare
În curs de realizare A fost elaborat proiectul

Concepţiei de reformare a sistemului penitenciar, care
urmează a fi plasat pentru consultare publică către data
de 10 iulie curent.
În curs de realizare Pentru eficientizarea procesului

de monitorizare a respectării regimului de detenţie de
către condamnaţi, în perioada lunilor aprilie-mai, curent,
a fost eliberat echipament necesar şi camere de
supraveghere video (58 unităţi), penitenciarelor nr.5Cahul; 6-Soroca; 9-Pruncul; l0-Goian; 13-Chişinău şi l7Rezina, care ulterior au fost montate şi puse în funcţiune.
De asemenea, pentru data de 07.07.2014, a fost
anunţată organizarea licitaţiei publice nr.14/01061, în
rezultatul căreia, urmează a fi achiziţionate 8 unităţi de
scanere cu raze X, pentru dotare.
Realizată pentru perioada de raportare. Ocp Pe parcursul
lunilor aprilie şi mai au fost elaborate 2910 planuri
individuale de probaţiune: luna aprilie – 1290 şi luna mai –
1620.

8

1

3
4
5
6
pentru
condamnaţii
condiţiona
Efectuarea unui Ministerul
Trimestrul Studiu
studiu privind
Justiţiei
I
efectuat şi
oportunitatea
recomandări
monitorizării
formulate
electronice la
nivel naţional a
subiecţilor
probaţiunii
A. Securitate naţională şi apărare
LIBERALIZAREA SPAŢIULUI MEDIATIC ŞI GARANTAREA LIBERTĂŢII DE
EXPRIMARE
12. 248,Accelerarea
Ministerul Trimestr Proiect aprobat
reformelor în
Justiţiei
ul II
Instituţia publică
naţională a
audiovizualului
Compania
„Teleradio-Moldova”
prin asigurarea unei
finanţări suficiente

13.

2
organizaţii publice
sau private, membri
ai societăţii civile,
familii şi comunităţi,
pentru promovarea
reabilitării şi a
incluziunii sociale a
foştilor deţinuţi
(MD2020)

251,Asigurarea
transparenţei
finanţării şi

Ministerul
Justiţiei

Trimestr
ul I
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Proiect aprobat

Actualizarea datelor se efectuează începînd cu prima zi a
fiecărei luni calendaristice.
Realizat. A fost elaborat Studiul privind oportunitatea
monitorizării electronice la nivel naţional a subiecţilor
probaţiunii. Astfel, în rezultatul studiului efectuat s-a constatat
necesitatea elaborării şi implementării unui proiect-pilot în
scopul monitorizării electronice a subiecţilor probaţiunii.

Prin legea nr. 339 din 23 decembrie 2013 a fost adoptat
bugetul de stat pentru anul 2014 care în anexa nr. 2, la rubrica
173 prevede alocarea mijloacelor financiare pentru Instituţia
publică naţională a audiovizualului Compania „TeleradioMoldova” Conform art.41 din Legea nr. 847 din 24 mai 1996,
în caz de necesitate, Ministerul Finanţelor prezintă
Guvernului, iar Guvernul Parlamentului, un proiect de
rectificare a legii bugetare anuale. Deci, eventualele rectificări
a bugetului pot fi promovate de Ministerului Finanţelor.
Totodată, oportunitatea modificării codului audiovizualului în
vederea modificării procesului de formare a bugetului
instituţiei publice naţionale audiovizuale pentru a asigura
finanţarea suficientă, va fi examinată în contextul armonizării
cadrului juridic al RM din domeniul mass-media cu normele
şi standartele europene, acţiune stabilită în Planul de acţiuni a
Guvernului pentru trimestrul IV (247).
La data de 28 februarie, pe pagina web oficială a Ministerului
Justiţiei, la rubrica Transparenţa decizională a fost plasat
anunţul de iniţiere a procesului de elaborare a modificărilor la

9

1

14.

2
proprietăţii massmediei

252,Promovarea
noilor versiuni ale
Legii publicităţii şi
Legii presei

3

4

Ministerul
Justiţiei

5

Trimestr
ul I

6

Proiecte aprobate

cadrul normativ în vederea asigurăţii finanţării şi proprietăţii
mass-media, cu solicitarea de a înainta propuneri. În baza
propunerilor înaintate precum şi reieşind din practica
internaţională studiată, a fost elaborat proiectul de lege pentru
modificarea şi completarea Codului Audiovizualului. La data
de 7 aprilie curent au fost organizate dezbateri publice în
cadrul cărora participanţii au insistat asupra informării
Guvernului că nu este oportun elaborarea şi promovarea unui
proiect în acest sens atîta timp cît în Parlamentul RM este deja
înregistrată o iniţiativă legislativă a unui deputat de
modificare şi completare a Codului Audiovizualului pe acest
segment. În acest sens, prin scrisoarea nr. 03/3470 din 9
aprilie 2014 a fost solicitată poziţia Guvernului. Răspunsul la
solicitare încă nu a fost recepţionat Totodată, proiectul este
pregătit împreună cu nota informativă şi la necesitate, poate fi
expediat spre avizare.
Legea presei - la data de 7 aprilie curent au fost organizate
dezbateri publice în cadrul cărora participanţii au insistat
asupra inoportunităţii elaborării unei noi legi a presei şi
consideră că este suficientă abrogarea legii existente. În acest
sens, prin scrisoarea nr. 03/3470 din 9 aprilie 2014 a fost
solicitată poziţia Guvernului în acest sens. Răspunsul la
solicitare încă nu a fost recepţionat.
În curs de realizare.Legea publicităţii – La data de 28
februarie, pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei, la
rubrica Transparenţa decizională a fost plasat anunţul de
iniţiere a procesului de elaborare a unei noi legi a publicităţii.
În baza materialelor disponibile a fost elaborat proiectul legii
cu privire la publicitate. Totodată, Camera de Comerţ
Americană în Moldova s-a arătat interesată şi se va implica
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1

2

3

4

5

6
prin completarea proiectului cu prevederi referitor la
publicitatea socială, în acest sens solicitînd prelungirea
termenului de prezentare a propunerilor pînă pe 23 aprilie.
Astfel, proiectul este elaborat şi expediat spre avizare
institutiilor cointeresate, la data de 8 mai 2014 prin scrisoarea
nr 03/4518. La data de 19 iunie curent au fost organizate
dezbateri publice pe marginea acestui proiect de lege la care
au participat reprezentanţi ai societăţii civile, instituţiile de
stat interesate precum şi profesioniştii din domeniul
publicitar. În baza obiecţiilor şi propunerilor parvenite
proiectul urmează a fi definitivat şi transmis pentru efectuarea
expertizei anticorupţie, iar ulterior Guvernului.

15.

16.

CONSOLIDAREA SOCIETĂŢII CIVILE
256,Ajustarea
Ministerul Trimestr
cadrului legal ce
Justiţiei
ul I
reglementează
activitatea
organizaţiilor
necomerciale la
normele
internaţionale
(MD2020)
260,Reformarea
mecanismului de
înregistrare şi
reînregistrare a
organizaţiilor
necomerciale pentru
asigurarea respectării

Ministerul Trimestr
Justiţiei,
ul II
Ministerul
Economiei
,
Cancelaria
de Stat
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Proiect aprobat

La data de 19 iunie 2014 au fost organizate dezbateri publice
vizavi de proiectul Legii cu privire la modificarea şi
completarea unor acte legislative, ce ţin de:
Legea Nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti
Legea Nr. 581 din 30.07.1999 cu privire la fundaţii.
Legea Nr. 976 din 11.05.2000 PATRONATELOR.
Legea Nr. 1129 din 07.07.2000 Sindicatelor

Mecanism reformat

Proiectul este elaborat şi a fost remis autorităţilor publice şi
societăţii civile spre avizare. Avizele au fost recepţionate şi
proiectul a fost definitivat.
. Pe data de 23 iunie curent proiectul a fost remis Guvernului.
Realizată.
Proiectul este elaborat şi remis autorităţilor publice şi
societăţii civile spre avizare. Avizele au fost recepţionate şi
proiectul a fost definitivat.
La data de 19 iunie au fost organizate dezbateri publice pe
marginea proiectului. Pe data de 23 iunie curent proiectul a
fost remis Guvernului.
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