
 

 

Data: 21 mai  2014 

Ședința nr. : 4 

Locul desfășurării: Ministerul Justiției, sala 227 

Moderator: Domnica MANOLE, Vicepreședintele Grupului de lucru pentru Pilonul I 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

 

 

11:00-

12:30 

 

Starea de lucruri cu privire la acțiunile realizate parțial și nerealizate cu termen 

scadent ( anexă) 

 

 

 

12:30- 

13:30 

 

  

Acțiuni prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015. 

 

 

13:30-

14:00 

 

 

Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe. 

 

 

 

    

 

I. Informații administrative 

a. Informații despre stabilirea cvorumului:  8 membri prezenți din numărul total de 13 membri cu 

drept de vot; 

b. Informații despre aprobarea Agendei:  numărul de voturi întrunite- unanim. 

 

II. Deliberări conform Agendei   

 

Subiectul I. Starea de lucruri cu privire la acțiunile realizate parțial și nerealizate cu termen 

scadent ( anexă) 

Domnica Manole: 

Ședința se declară deschisă, se pune în discuție subiectul I,  potrivit agendei: 

Diana Cucer: 

Act. 1.1.1 punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII din 06 iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească în scopul consolidării capacităților instituționale ale instanțelor, optimizării 

numărului de judecători și asigurării utilizării cît mai eficiente a resurselor disponibile – nerealizată ( 

Termenul de realizare: Trimestrul I-IV 2013) 

Transmiterea proiectului spre avizare era preconizată pentru luna mai. După plan proiectul este planificat 
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ca să fie realizat pînă la sfîrșitul anului. 

Vladislav Gribincea: 

Trebuie luate în calcul mai multe aspecte pînă a elabora proiectul de lege. Studiul privind optimizarea 

hărții judecătorești nu răspunde la 2 întrebări: 1. Accesibilitatea  și 2. Costurile optimizării. Trebuie de 

ales alternativa privind optimizarea și de pregătit proiectul în funcție de acest aspecte. Astfel, Republica 

Moldova nu a trecut printr-o astfel de experiență. 

Diana Cucer: 

Poate fi inclusă în lista de priorități pentru anul 2015. 

Erik Svanidze: 

Este mai oportun de a include în lista priorităților celelalte 2 acțiuni, următoarele, ce țin de reamplasarea 

instanțelor. 

Vlad Gribincea: 

Asistența tehnică va fi ulterior, după ce vor fi calculele. 

Doina Cazacu: 

În funcție de necesități, poate fi identificat domeniul de intervenție. 

Vladislav Gribincea: 

Tenderul inițiat de UE, Ministerul Justiției poate să identifice din aceste surse, contractarea experților.  

Diana Cucer: 

Se poate face o solicitare oficială, să fie expusă opinia Ministerului Justiției.  

Concluzie: Votat unanim 

Act. 1.1.1 punct. 2 de a include în lista de priorități pentru asistență externă (în special asistență tehnică 

în vederea evaluării costurilor și modalității de transferare a personalului și a accesibilității instanțelor). 

De asemenea se înaintează demers către Ministerul Justiției ca să fie inclusă acțiunea în vederea realizării 

prin tenderul realizat de către Uniunea Europeană. 
 

Diana Cucer: 

Act. 1.1.2 punct. 1 Efectuarea unui studiu al legislaţiei în vigoare care reglementează cuantumul şi 

modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum şi al practicilor de aplicare a acestora- realizată 

parțial( Termenul de realizare: Trimestrul I-II 2012) și Act. 1.1.2 punct. 2 Elaborarea proiectului de 

modificare a Legii taxei de stat nr. 1216-XII din  3 decembrie 1992,  a Codului de procedură civilă nr. 

225-XV din 30 mai 2003 şi a altor acte legislative - realizată parțial ( Termenul de realizare: Trimestrul 

III-IV 2012) consider că sunt conexe.  

Nu au fost identificați experți pentru realizarea acestui studiu. Din acest considerent, Direcția elaborare a 

actelor normative a elaborat versiunea inițială a acestuia cu forțele proprii, cu toate că elaborarea 

studiilor nu ține de competența acesteia. Conform Planului de Activitate pentru 2014 pilon I, termenul de 

realizare a acțiunii a fost stabilit  iulie –decembrie 2014.  

Informația va fi verificată, împreună cu cabinetul ministrului Justiție, iar membri grupului vor fi 

informați suplimentar despre starea lucrurilor pe aceste 2 acțiuni. 

Concluzie: de a include preventiv în lista de priorități Act. 1.1.2 punct. 1* Efectuarea unui studiu al 

legislaţiei în vigoare care reglementează cuantumul şi modul de calculare a cheltuielilor de judecată, 

precum şi al practicilor de aplicare a acestora- realizată parțial( Termenul de realizare: Trimestrul I-II 

2012) 

Act. 1.1.4 punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII din iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească, precum și a altor proiecte de acte normative relevante relevante în scopul 

creării unui mecanism adecvat, consecvent și durabil de finanțare a sistemului judecătoresc -realizată 

parțial ( Termenul de realizare Trimestrul I-II 2013) 

Conform PA pilon I, termenul este de noiembrie 2014. Pentru luna mai a fost planificată elaborarea 



versiunii inițiale a proiectului. Grupul de lucru a primit mai multe variante de finanțare a sistemului 

judecătoresc, pe care trebuie să aleagă unul dintre acestea. 

Concluzie: realizată parțial 

 

Act. 1.1.6. punct.  5 Efectuarea studiului  privind termenul inițial de numire a judecătorilor și criteriile 

de selectare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție, luînd în considerare standardele internaționale și 

cele mai bune practici în domeniu - realizată parțial ( Termenul de realizare Trimestrul I-IV 2013) 

Diana Cucer: 

Propun ca studiul ce ține de termenul inițial de numire și criteriile de selectare a judecătorilor Curții 

Supreme de Justiție să fie incluși în lista de priorități( cu asterix, preventiv pînă stabilim concret cu 

cabinetul Ministrului). 

Concluzie: de a include în lista de priorități studiul ce ține de termenul inițial de numire și criteriile de 

selectare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție* 

 

Act. 1.1.9. punct. 3 Elaborarea proiectului de modificare a Constituției  în vederea concretizării rolului 

Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc. A 

componenței și competențelor acestuia - realizată parțial ( Termenul de realizare Trimestrul III-IV 2013) 

Conform PA pilon I, termen de realizare – decembrie 2014 (PA MJ 2014 – termen 30 septembrie). 

Pentru luna martie a fost planificată avizarea proiectului, iar pentru  aprilie, mai – definitivarea după 

avizare.Se preconizează trimiterea spre avizare în luna iunie. 

Vladislav Gribincea: 

Care sunt modificările esențiale? 

Diana Cucer: 

Se preconizează completarea competențelor CSM, în partea ce ține de asigurarea financiară a instanțelor 

judecătorești.  

Concluzie: realizată parțial. Va fi expediat proiectul, cu titlu de informare. 

 

Act. 1.2.3. punct. 2 Elaborarea proiectului de   modificare a Codului contravenţional  nr.  218-XVI din 

24 octombrie  2008- realizată parțial ( Termenul de realizare Trimestrul IV 2011-III 2012) 

Diana Cucer: 

Prin scrisoarea nr. 03/1659 din 19.02.2014 proiectul a fost remis spre examinare Guvernului. 

http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/Sinteza_obiectiilor_si_propuneril

or-01-10-2013.Pdf 

Se propune schimbarea calificativului. 

Concluzie: acțiune realizată, votat unanim. 

 

Act. 1.3.1. punct. 2 Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 

152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei, a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu 

privire la statutul judecătorului și a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură 

–realizată parțial. Termenul de realizare:  Trimestrul IV 2012 

Diana Cucer: 

Prin scrisoarea nr. 03/4052 din 23.04.2014 proiectul a fost remis spre avizare, avizele urmează a fi 

prezentate pînă la 29 mai, inclusiv. 

 

http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/Proiect_versiunea_coo

rdonare.pdf  

 

Concluzie: acțiune realizată parțial.  

 

Act. 1.3.4. punct. 1 Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 

152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei și a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie1995 

cu privire la statutul judecătorului, în vederea unificării sistemului de accedere la profesia de judecător- 

realizată parțial ( Termenul de realizare Trimestrul  IV 2011) 

Diana Cucer: 

http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilor-01-10-2013.Pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilor-01-10-2013.Pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/Proiect_versiunea_coordonare.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/Proiect_versiunea_coordonare.pdf


Proiectul este transmis spre avizare. 

http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/Proiect_versiunea_coo

rdonare.pdf  

O parte din acțiune este realizată prin Legea nr. 153 din data de 05.07.2012, MO nr. 185 din data de 

31.08.2012. Cu referire la partea nerealizată: La ședința din 01.03.2014 (care a avut loc la Vadul lui 

Vodă) reprezentanta INJ a menționat că partea nerealizată din această acțiune se acoperă prin proiectul 

Legii cu privire la INJ (Act. 1.3.1. punct. 2 ), care a fost remis spre avizare prin scrisoarea nr. 03/4052 

din 23.04.2014. Pentru a doua parte a acțiunii – remiterea la Guvern pînă la 30 iunie. 

Concluzie: acțiune realizată parțial. 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

Răducanu Tatiana: 

Act. 1.1.3 punct. 3 Monitorizarea paginilor web  ale instanţelor  judecătoreşti -  realizată parțial ( 

Termenul de realizare Trimestrul  I 2012   -IV 2013). 

Sunt două funcții vacante, s-a lansat site-ul www.instante.md  

 

Vladislav Gribincea: 

CTS are toate datele, într-o colaborare cu ei, se poate realiza această monitorizare. 

Concluzie: -  realizată parțial 

 

Răducanu Tatiana: 

Act. 1.1.11. punct. 4  Reutilarea sălilor de judecată în vederea dezinstalării mecanismelor de izolare a 

inculpaţilor în timpul procesului pentru respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie - realizată 

parțial ( Termenul de realizare Trimestrul I 2012   -IV 2013) 

 

Sunt 6 instanțe care au comunicat starea de lucruri cu privire la reutilarea sălilor. La Curtea de Apel 

Chișinău, s-au dezinstalat 4 săli, iar una  a rămas cu echipamentul anterior.  

Taraclia- demontarea celulei este imposibilă, fiindcă nu există spații special amenajate. 

Ceadîr-Lunga- pentru anul curent au planificat surse speciale. 

Vulcănești: a fost confecționată o cușcă din sticlă organică. 

 

Vladislav Gribincea: 

Cuștile trebuie nu scoase, ci reutilate, cu mecanisme speciale. CEDO nu a văzut o problemă în boxe din 

sticlă, ci în grate. Persoanele, în unele țări, dacă nu prezintă pericol , stau alături de avocat, dar nu izolați. 

 

Domnica Manole: 

Trebuie făcută o distincție la nivel legislativ, în funcție de gravitatea infracțiunii, pentru care dintre 

inculpați  trebuie izolare și pentru care nu. 

 

Concluzie: de a crea o recomandare instanțelor printr-o Hotărîre a CSM, fiind identificate modalitățile 

de dezinstalare, precum și criteriile generale de reutilare. Se propune adoptarea Hotărîrii CSM pînă la 15 

septembrie 2014. 

Acțiunea- realizată parțial. 

 

Răducanu Tatiana: 

Act. 1.2.2. punct. 3 Elaborarea modificărilor la  regulamentele Consiliului Superior al Magistraturii cu 

privire la modul de funcţionare a Programului integrat de gestionare a dosarelor - realizată parțial ( 

Termenul de realizare Trimestrul I -II 2013). 

Horărîrea CSM din 04.03.2014 privind revizuirea /completarea regulamentelor ce țin de Programul 

integrat de gestionare a dosarelor:  

 Prin Hotărîrile CSM nr. 142/4 din 04 februarie 2014, nr. 110/5 din 05 februarie 2013 şi nr. 338/13 din 12 

http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/Proiect_versiunea_coordonare.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/Proiect_versiunea_coordonare.pdf
http://www.instante.md/


aprilie 2013, au fost aprobate următoarele acte normative:  

- Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de 

apel;  

- Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele 

judecătoreşti;  

- Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată. http://csm.md/hotariri-

2014.html?start=220 (220/8)  

USAID a venit cu o propunere de exclude unele dintre actele judecătorești de la înregistrarea audio: 

ședințele de tipul celor pentru care nu se perfectează procese verbale, ședințe în care judecătorul 

întreprinde acțiuni unipersonale, ședințele de amînare a examinării cauzei, ședințele de examinare a 

recursurilor de către Curțile de Apel. 

Concluzie: realizată parțial 

 

Act. 1.2.2. punct. 4  

Îmbunătăţirea Programului integrat de gestionare a dosarelor pentru: 

a) asigurarea distribuirii aleatorii a dosarelor; 

b) asigurarea constituirii  completelor de judecată şi a desemnării preşedinţilor acestora; 

c) crearea altor programe de asigurare a transpa-renţei şi eficienţei procesului de înfăptuire a justiţiei;  

d) crearea mecanismului tehnic de verificare a procesului de gestionare electronică a dosarelor; 

e) inserarea modulului care va asigura protecţia datelor cu caracter personal 

 

realizată parțial ( Termenul de realizare Trimestrul I 2012-I 2013) 

 

Toate subacțiunile sunt realizate, în general, acțiunea este continuă și în cadrul atelierelor de licru se va 

propune modificarea termenului, cu extinderea pînă în 2016.  

Concluzie: acțiune realizată patțial 

  

Act. 1.2.3. punct. 4 Elaborarea standardelor privind  durata actelor procesuale în cursul examinării 

cauzei şi elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora- realizată parțial ( Termenul de 

realizare Trimestrul I-IV 2012) 

Hotărîrea din 06.08.2013 a CSM privind crearea grupului de lucru privind Elaborarea standardelor 

privind  durata actelor procesuale în cursul examinării cauzei şi elaborarea metodologiei de control  al  

aplicării acestora. 

15.04.2014 a fost modificată componența grupului de lucru.  

Propunere de a include în acțiuni ce au nevoie de asistență de externă pentru 2015. 

 

Vladislav Gribincea: 

Se propune ca fiind inclusă și a prioritate de asistență tehnică din partea UE. 

 

 Act. 1.2.4. punct. 1 Efectuarea studiului privind uniformizarea practicii judiciare și asigurarea 

respectării principiului securității raporturilor juridice- nerealizată ( Termenul de realizare Trimestrul I 

2013 – IV 2013) 

Răducanu Tatiana: 

CSM consideră că acțiunea nu ține de competența acesteea, ci de competența CSJ, astfel se propune de  a 

schimba instituția implementatoare.  

Vladislav Gribincea: 

Trebuie delimitate 2 studii care pot fi realizate:  

1) studiu ce ține de modificarea cadrului legislativ în vederea uniformizării practicii și  

2) studiu privind uniformizarea practicii judiciare (aspectul practic).  

Doina Cazacu: 

http://csm.md/hotariri-2014.html?start=220
http://csm.md/hotariri-2014.html?start=220


Ministerul Justiției a solicitat suportul unui dintre parteneri privind realizarea acestei acțiuni, la ședința 

viitoare se vor oferi informații suplimentare.  

Vladislav Gribincea: 

ABAROLI a contractat un astfel de expert, dar numai pe o parte din studiu, nu integral- se va expune 

doar asupra mecanismul legislativ. 

Elaborarea unei propuneri către Pilonul VII privind elaborarea a 2 studii: 

1) studiu ce ține de modificarea cadrului legislativ în vederea uniformizării practicii și  

2) studiu privind uniformizarea practicii judiciare (aspectul practic).  

 

Diana Cucer: 

Demers către instituții- CSJ și MJ, ca acestea să se expună asupra acestor studii, luînd în considerare 

implicarea instituțiilor implementatoare la realizarea acestei acțiuni. 

După primirea răspunsului de la instituții, se va înainta și propunerea către Pilonul VII. 

Concluzie: nerealizată 

 

Tatiana Răducanu: 

Act. 1.2.6. punct. 2 Evaluarea performanţelor judecătorilor de instrucţie- realizată parțial ( Termenul de 

realizare Trimestrul IV 2012) 

În total sunt 44 de judecători, dintre care au fost evaluați- 24 de judecători (2-eșuat, 2-demisie prin 

cerere, rămîn 18 judecători care urmează a fi evaluați). 

Concluzie: realizată parțial 

 

Act. 1.3.3. punct. 1 Efectuarea unui studiu şi formularea de recomandări privind necesitatea 

specializării judecătorilor pe cauze specifice- realizată parțial ( Termenul de realizare Trimestrul I-IV 

2012) 

Studiul a fost efectuat și prezentat  în februarie 2014 (  http://crjm.org/categories/view/133/?cat=2 ) 

Concluzie: Acțiune realizată 

 

Act. 1.3.3. punct. 2 Elaborarea și aprobarea actelor normative privind specializarea judecătorilor pe 

cauze specifice - realizată parțial ( Termenul de realizare Trimestrul I- II  2013) 

Hotărîrea CSM din 25.02.2014- jud. Botanica, pe cauze ce țin de încuviințarea adopției. 

Hotărîrea CSM din 25.03.2014- s-a recomandat constituirea completelor de judecată de contencios 

administrativ. 

Vladislav Gribincea: 

În studiile prezentate de către CRJM, s-a recomandat ca în toate instanțele să fie create colegii civile și 

penale, specializarea permanentă.  

Tatiana Răducanu: 

La moment, în instanțele de fond, în care sunt cîte 4-5 judecători, astfel de specializare nu este posibilă. 

Vladislav Gribincea: 

 Puteți propune CSJ domeniile pentru care este necesară specializarea.                                 

Domnica Manole: 

La nivelul Cuții de Apel Chișinău, la nivel intern, am încercat să specializăm judecători pe insolvență, 

care instruiesc pe ceilalți.  

Tatiana Răducanu: 

În ședința Plenului CSM se va discuta acest subiect. 

Concluzie: realizată parțial. 

 

http://crjm.org/categories/view/133/?cat=2


Institutul Național de Justiție 

Olga Pisarenco: 

Act. 1.3.1. punct. 3 Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al INJ în 

conformitate cu modificările legislației- realizată parțial ( Termenul de realizare Trimestrul I-II 2013) 

Concluzie: realizată parțial  

Act. 1.3.1. punct. 4 Crearea unui centru de informații juridice accesibil pentru judecători, procurori și 

reprezentanți altor profesii juridice - nerealizată ( Termenul de realizare Trimestrul I-IV 2013) 

Este elaborat un proiect de concepție a Centrului, este schițată o organigramă, împreună cu ROLISP 

urmează să o definitivăm, de asemenea se solicită de a o include în CBTM și pentru asistență externă. 

Concluzie: de a include acțiunea în lista priorităților pentru asistență externă. 

Act. 1.3.1. punct. 8 Stabilirea unor criterii obiective de determinare a necesarului de mijloace 

financiare pentru instruirea iniţială  şi continuă- nerealizată ( Termenul de realizare Trimestrul II 2013) 

 

Concluzie: de a include acțiunea în lista priorităților pentru asistență externă. 

Act. 1.3.2 punct. 1 Crearea sistemului care să permită determinarea completă  și la timp a necesităților 

de instruire a reprezentanților sectorului justiției- realizată parțial ( Termenul de realizare Trimestrul I-II 

2013). 

A fost aprobată Metodologia de determinare a necesităților de instruire a judecătorilor, procurorilor. La 

moment se elaborează metodologia pentru grefieri, asistenți judiciari și alte categorii.  

Concluzie: realizată parțial  

Act. 1.3.2 punct. 2 Crearea unui program online de comunicare între Institutul Naţional al Justiţiei şi 

beneficiarii instruirii în vederea identificării domeniilor de instruire şi a organizării seminarelor de 

instruire- - realizată parțial ( Termenul de realizare Trimestrul III- IV 2013) 

Se realizează cu suportul ROLISP. Se expediază informația, solicitările și demersurile către judecătorii 

(pe adresele electronice). 

Concluzie: realizată parțial 

  

Act. 1.3.2. punct. 5 Revizuirea     modalităţii de selectare a cadrelor didactice și a componenţei 

Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei; revizuirea sistemului de administrare a Institutului Naţional 

al Justiţie- - realizată parțial ( Termenul de realizare Trimestrul I- IV  2012) 

Concluzie: realizată parțial 

 

Act. 1.3.4. punct. 2 Crearea comisiei unice de examinare a absolvenţilor Institutului Naţional al 

Justiţiei şi a persoanelor cu vechime în muncă- nerealizată ( Termenul de realizare Trimestrul I-II 2012) 

Concluzie: nerealizată  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subiectul II. Acțiuni prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015. 

 

  

Act. 1.1.2 punct. 1* Efectuarea unui studiu al legislaţiei în vigoare care reglementează cuantumul şi 

modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum şi al practicilor de aplicare a acestora- realizată 

parțial( Termenul de realizare: Trimestrul I-II 2012) 

Act. 1.3.1. punct. 4 Crearea unui centru de informații juridice accesibil pentru judecători, procurori și 

reprezentanți altor profesii juridice - nerealizată ( Termenul de realizare Trimestrul I-IV 2013) 

Act. 1.2.3. punct. 4 Elaborarea standardelor privind  durata actelor procesuale în cursul examinării 

cauzei şi elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora 

Act. 1.3.1. punct. 8 Stabilirea unor criterii obiective de determinare a necesarului de mijloace 

financiare pentru instruirea iniţială  şi continuă- nerealizată ( Termenul de realizare Trimestrul II 2013) 

 

Act. 1.1.6. punct.  5* Efectuarea studiului  privind termenul inițial de numire a judecătorilor și criteriile 

de selectare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție, luînd în considerare standardele internaționale și 

cele mai bune practici în domeniu 

 

Olga Pisarenco: 

Acț. 1.1.3(2) Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului instanţelor judecătoreşti responsabil 

de relaţia cu publicul, deoarece INJ dispune de mijloace financiare doar pentru rechizite de birou și plata 

formatorilor, iar în bugetele instanțelor nu au fost alocate mijloace financiare pentru plata deplasărilor.  

Concluzie: la nivel de INJ, MJ și Mininisterul Funanțelor urmează a fi soluționată problema ( nu este 

inclusă în lista de priorități). 

Acț. 1.1.5(5) Desfăşurarea cursurilor de formare iniţială şi continuă a șefilor secretariatelor instanţelor 

judecătoreşti, deoarece INJ dispune de mijloace financiare doar pentru rechizite de birou și plata 

formatorilor, iar în bugetele instanțelor nu au fost alocate mijloace financiare pentru plata deplasărilor, 

inclusiv în cazul formării inițiale cu durata de 3 luni. 

Concluzie: de a include în lista priorităților de asistență externă. 

Acț. 1.1.5(6) Instruirea personalului responsabil de elaborarea şi executarea bugetului din cadrul 

instanţelor judecătoreşti, deoarece INJ dispune de mijloace financiare doar pentru rechizite de birou și 

plata formatorilor, iar în bugetele instanțelor nu au fost alocate mijloace financiare pentru plata 

deplasărilor. 

Concluzie: de a include în lista priorităților de asistență externă. 

Acț. 1.3.1(7) Finalizarea reconstrucţiei sediului Institutului Naţional al Justiţiei în vederea asigurării 

condiţiilor adecvate de instruire a judecătorilor, procurorilor şi a altor reprezentanţi ai sectorului 

justiţiei, deoarece INJ nu dispune de mijloace financiare pentru finalizarea reconstrucției sediului și 

construcția blocului de studii cu cămin și cantină. 



Concluzie: de a include în lista priorităților de asistență externă. 

Acț. 1.3.10(4) Desfăşurarea cursurilor de instruire iniţială şi continuă a asistenţilor judiciari, deoarece 

INJ dispune de mijloace financiare doar pentru rechizite de birou și plata formatorilor, iar în bugetele 

instanțelor nu au fost alocate mijloace financiare pentru plata deplasărilor. 
Diana Cucer: 

 

Acț. 1.1.1.(3) Reamplasarea instanţelor judecătoreşti şi optimizarea numărului de judecători- suport 

tehnic 

 

Acț. 1.1.12(1) Efectuarea  unui  studiu  de  fezabilitate, luându-se  în  considerare   studiile efectuate 

anterior în acest domeniu 

 
Acț. 1.2.1(3) Monitorizarea implementării prevederilor privind transparenţa activităţii Consiliului şi 

instituţiilor  subordonate 

 

Acț. 1.2.2(7) Efectuarea unui studiu  în vederea clarificării oportunităţii întocmirii procesului-verbal al 

şedinţei de judecată sau eventual a stenogramei şedinţei de judecată şi corelaţiei dintre acestea şi 

înregistrările audio/video 

 

Acț. 1.2.4(5) Monitorizarea respectării principiului securităţii raporturilor juridice 

 
Acț. 1.2.5 (2) Monitorizarea implementării modificărilor legislative legate de exercitarea căilor de atac 

 
Acț. 1.3.1(6) Monitorizarea implementării reformei Institutului Naţional al Justiţiei 

 

Acț. 1.3.6 (2) Desfăşurarea periodică a sondajelor de opinie în rîndul justiţiabililor (feedback) 

 

Domnica Manole: 

Se pune la vot aprobarea acțiunilor prioritare pentru asistență externă pentru anul 2015 

Concluzie: Votat unanim 

 

Subiectul III. Discuții generale cu privire la propunerile membrilor grupului de coordonare şi 

monitorizare a Pilonului I și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, 

precum și a invitaților adiționali. 

 

D. Cazacu: 

Luînd în considerare că au fost realizate și alte acțiuni pînă la ședința din 21.05.2014, se propune a 

atribui calificativul "realizat" următoarelor acțiuni: 

Acț. 1.1.1. p.1 

Acț. 1.3.3.p.1 

Acț.1.3.3.p.5 

Concluzie: votat unanim 

 

Se propune ca următoarea ședință să fie planificată pentru iunie 13-14, care se va desfășura la Vadul lui 

Vodă în cadrul unor ateliere de lucru cu privire la înaintarea unor amendamente la Planul de acțiuni 

pentru implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016.  

 

Domnica Manole: 

Ședința se declară închisă. 



III. Decizii ale Grupului de lucru  

- stabilirea datelor ședinței următoare; 

- stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe. 

-aprobarea concluziilor și deciziilor înaintate de grupul de coordonare și monitorizare. 

 

CONCLUZII: 

 

 I.  De a include Act. 1.1.1 punct. 2 în lista de priorități pentru asistență externă (în special asistență 

tehnică în vederea evaluării costurilor și modalității de transferare a personalului și a accesibilității 

instanțelor). De asemenea se înaintează demers către Ministerul Justiției ca să fie inclusă acțiunea în 

vederea realizării prin tenderul de asistență tehnică, cu suportul Uniunii Europene.  

II. De a include preventiv în lista de priorități Act. 1.1.2 punct. 1* Efectuarea unui studiu al legislaţiei 

în vigoare care reglementează cuantumul şi modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum şi al 

practicilor de aplicare a acestora- realizată parțial( Termenul de realizare: Trimestrul I-II 2012) 

III. De a include preventiv în lista de priorități Act. 1.1.6. punct.  5* Efectuarea studiului  privind 

termenul inițial de numire a judecătorilor și criteriile de selectare a judecătorilor Curții Supreme de 

Justiție, luînd în considerare standardele internaționale și cele mai bune practici în domeniu 

 

IV. Act. 1.2.3. punct. 2 Elaborarea proiectului de   modificare a Codului contravenţional  nr.  218-XVI 

din 24 octombrie  2008- realizată 

 

V. De emite o Hotărîre a CSM,  prin care să fie identificate modalitățile de dezinstalare, precum și 

criteriile generale de reutilare a sălilor de judecată, în contextul acț. 1.1.11. p.4. Se propune adoptarea 

Hotărîrii CSM pînă la 15 septembrie 2014. 

 

VI. Act. 1.2.3. punct. 4 Elaborarea standardelor privind  durata actelor procesuale în cursul 

examinării cauzei şi elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora- de a include în lista de 

priorități pentru asistență externă, pentru a elabora metodologie, experți, specialiști (precum și analiza pe 

diferite categorii de instanțe și dosare). 

 

VII. Act. 1.2.4. punct. 1 Efectuarea studiului privind uniformizarea practicii judiciare și asigurarea 

respectării principiului securității raporturilor juridice- nerealizată ( Termenul de realizare Trimestrul I 

2013 – IV 2013) – de a schimba instituția implementatoare din CSM în CSJ. 

Demers către CSJ și MJ, privind necesitatea  elaborării a 2 studii: 

1) studiu ce ține de modificarea cadrului legislativ în vederea uniformizării practicii și  

2) studiu privind uniformizarea practicii judiciare (aspectul practic).  

 

VIII. Act. 1.3.3. punct. 1 Efectuarea unui studiu şi formularea de recomandări privind necesitatea 

specializării judecătorilor pe cauze specifice- realizată 

 

 IX. Acț. 1.1.1. p.1 și Acț.1.3.3.p.5- realizate ( studiile pot fi accesate pe pagina 

http://crjm.org/categories/view/133/?cat=2 ) 

 

X. Înaintarea acțiunilor prioritare pentru asistență externă pentru 2015. 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data:13-14 iunie 2014 

- Locul desfășurării: Vadul lui Vodă 

- Subiecte de discutat: amendamente la Planul de Acțiuni 

 

V. Anexe  

- Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul I; 

- Agenda ședinței; 

http://crjm.org/categories/view/133/?cat=2


- Lista acțiunilor prioritare de asistență externă pentru 2015. 

 

VI. Formula de final  

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

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

 

                  Vicepreședinte                                                                   Secretar 
 

 

       

      ___________________________                                            ______________________ 

 

           Domnica MANOLE                                                                Doina CAZACU 

 

 

 

 

*- preventiv, pînă la stabilirea situației definitive 

 

Abrevieri:  

 

INJ- institutul Național al Justiției 

MJ-Ministerul Justiției 

PA- Planul de Activitate 

CSM- Consiliul Superior al Magistraturii 

CNA- Centrul Național Anticorupție 

MAI-Ministerul Afacerilor Interne 

CTS- Centrul de Telecomunicații Speciale 

CRJM- Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

CBTM- Cadrul Bugetar pe termen mediu 

 

 

 

 

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

N

r

. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A

. 
Membrii cu drept de vot  

1 Diana Cucer Ministerul Justiției 

2 Tatiana Răducanu Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Elena  Corolevschi Departamentul de Administrare Judecătorească    

4 Olga Pisarenco Institutul Național de Justiție 

5 Vladislav Gribincea Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

6 Mancevschi Oleg Uniunea Avocaților 

7 Daniela Groza Institutul de Reforme Penale 

8 Domnica Manole Asociația Judecătorilor (Curtea de Apel) 

B

. 
Membrii observatori  



 Veaceslav Iurțuc șef al APJ MAI 

C

. 
Membrii invitați  

 Iurie Levinte Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării reformei în 

domeniul justiției” 

 Secretariat  

 Doina Cazacu Ministerul Justiței 

E

. 
Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință   

 

 Daniela Nemerenco Centrul de Guvernare Electronică 

 Ghenadie Nicolaev Curtea Supremă de Justiție 

 Virgiliu Buhnaci Asociația Judecătorilor (instanțele judecătorești) 

 Adrian Grigorev  Centrul de Telecomunicații Speciale 

 Valentin Covali Consiliul Superior al Procurorilor 

 

 

Anexa nr. 2. ACȚIUNI PRIORITARE PENTRU ASISTENȚĂ EXTERNĂ PENTRU 2015 

 

Acțiunea din SRSJ Responsabil/ termen de executare 

1.1.1.(3) Reamplasarea instanţelor judecătoreşti şi 

optimizarea numărului de judecători 

MJ, CSM 

2014-2016 

1.2.1(3) 

Monitorizarea implementării prevederilor privind 

transparenţa activităţii Consiliului şi instituţiilor  

subordonate 

MJ 

2013-2016 

Act. 1.1.2 punct. 1* Efectuarea unui studiu al legislaţiei 

în vigoare care reglementează cuantumul şi modul de 

calculare a cheltuielilor de judecată, precum şi al 

practicilor de aplicare a acestora  

 

MJ, Termenul de realizare: Trimestrul I-II 

2012) 

1.2.2(7) 

Efectuarea unui studiu  în vederea clarificării 

oportunităţii întocmirii procesului-verbal al şedinţei de 

judecată sau eventual a stenogramei şedinţei de judecată 

şi corelaţiei dintre acestea şi înregistrările audio/video 

MJ, instanțele, CSM 

2014 

1.2.4(5) 

Monitorizarea respectării principiului securităţii 

raporturilor juridice 

MJ, SM, CSJ 

Sem. I 2014 

1.2.5 (2) 

Monitorizarea implementării modificărilor legislative 

legate de exercitarea căilor de atac 

MJ, CSM, PG 

2012-2016 

1.3.1(6) 

Monitorizarea implementării reformei Institutului 

Naţional al Justiţiei 

MJ, CSM, CSP, PG 

2014 

1.3.6 (2) 

Desfăşurarea periodică a sondajelor de opinie în rîndul 

justiţiabililor (feedback) 

MJ, CSM, 

2013-2014 

Act. 1.1.1 punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare 

a Legii nr.514-XIII din 06 iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească în scopul consolidării 

capacităților instituționale ale instanțelor, optimizării 

Act. 1.1.1 punct. 2 de a include în lista de 

priorități pentru asistență externă (în special 

asistență tehnică în vederea evaluării costurilor 

și modalității de transferare a personalului și a 



numărului de judecători și asigurării utilizării cît mai 

eficiente a resurselor disponibile – nerealizată ( 

Termenul de realizare: Trimestrul I-IV 2013) 

 

 

accesibilității instanțelor). 

 

Act. 1.2.3. punct. 4 Elaborarea standardelor privind  

durata actelor procesuale în cursul examinării cauzei şi 

elaborarea metodologiei de control  al  aplicării 

acestora- realizată parțial ( Termenul de realizare 

Trimestrul I-IV 2012) 

 

CSM 

Act. 1.3.1. punct. 4 Crearea unui centru de informații 

juridice accesibil pentru judecători, procurori și 

reprezentanți altor profesii juridice - nerealizată ( 

Termenul de realizare Trimestrul I-IV 2013) 

INJ 

1.1.3(2) Desfăşurarea cursurilor de instruire a 

personalului instanţelor judecătoreşti responsabil de 

relaţia cu publicul.  

 

INJ 

1.1.5(5) Desfăşurarea cursurilor de formare iniţială şi 

continuă a șefilor secretariatelor instanţelor 

judecătoreşti. 

 

INJ 

1.1.5(6) Instruirea personalului responsabil de 

elaborarea şi executarea bugetului din cadrul instanţelor 

judecătoreşti 

INJ 

1.3.1(4) Crearea unui centru de informaţii juridice 

accesibil pentru judecători, procurori şi reprezentanţii 

altor profesii juridice. 

INJ 

1.3.1(7) Finalizarea reconstrucţiei sediului Institutului 

Naţional al Justiţiei în vederea asigurării condiţiilor 

adecvate de instruire a judecătorilor, procurorilor şi a 

altor reprezentanţi ai sectorului justiţiei. 

INJ 

1.3.10(4) Desfăşurarea cursurilor de instruire iniţială şi 

continuă a asistenţilor judiciari. 

 

INJ 

Act. 1.1.6. punct.  5* Efectuarea studiului  privind 

termenul inițial de numire a judecătorilor și criteriile de 

selectare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție, 

luînd în considerare standardele internaționale și cele 

mai bune practici în domeniu 

 

Criteriile de selectare a judecătorilor CSJ 

 


