
Secretariatul Grupurilor de Lucru pentru monitorizare şi coordonarea implementării Planului de Acțiuni  

a Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției /  2015 

 

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 
MD 2012, or. Chişinău, str. 31 August 1989, 

nr. 82  tel. 23-47-95, fax 23-47-97 

/http://www.justice.gov.md 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

PЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

MD-2012, г.Кишинэу,  ул. 31 Августа 

1989, №82  тел.23-47-95, факс 23-47-97 

http://www.justice.gov.md 

 

 

AGENDA 

 

Şedinţa nr. 03/2015 

 

Grupul pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

 

 27 mai 2015  

 

Locul desfăşurării: Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82, sala 104  

Moderator: Dl.Musteață Dorel , preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul I 

 

 
15:00 – 16:00 

 

Rundă de discuții cu privire la acțiunile din Planul de Activitate 

pentru anul 2015 ( acțiuni planificate pentru a fi realizate în perioada 

ianuarie-mai 2015) 

 

 Ministerul Justiției: 

 
Acț. 1.1.1 p. 1- Efectuarea studiului de oportunitate privind optimizarea hărţii dislocării 

instanţelor judecătoreşti în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale instanţelor, 

optimizarea numărului de judecători şi asigurarea utilizării cât mai eficiente a resurselor 

disponibile 

(Finalizarea studiului sub aspectul financiar ianuarie-mai) 

 

Acț. 1.1.4.p.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 în scopul creării unui mecanism adecvat, consecvent și durabil de finanțare a 

sistemului judecătoresc  

 ( Planificat de a fi realizată pînă la sfîrșitul lunii aprilie 2015) 

 

Acț. 1.1.6.p. 6 Elaborarea proiectului de  modificare a Constituţiei în partea ce ţine de 

termenul iniţial de numire a judecătorilor şi  selectarea judecătorilor Curţii Supreme de 

Justiţie și Acț. 1.1.9 p.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 
(Planificat de a fi trimis spre avizare pînă la sf. lunii mai) 

 

Acț. 1.2.2 p.7 - Efectuarea unui studiu  privind oportunitatea întocmirii procesului-verbal 

sau  a stenogramei şedinţei de judecată şi corelaţia dintre acestea şi înregistrările 

audio/video 

(Finalizarea studiului –mai 2015) 

 

 

Consiliul Superior al Magistraturii: 

 
Acț. 1.1.11.p.4 - Reutilarea sălilor de judecată în vederea dezinstalării mecanismelor de 

izolare a inculpaţilor în timpul procesului pentru respectarea principiului prezumţiei de 

nevinovăţie. 

(Planificat a fi realizată pînă la sfîrșitul lunii mai 2015) 

 

Acț. 1.2.3 p. 4 - Elaborarea standardelor privind  durata actelor procesuale în cursul 

examinării cauzei şi elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora 

(acțiunea va fi realizată de către Proiectul ATRECO, pînă la sfîrșitul lunii aprilie 2015) 



Secretariatul Grupurilor de Lucru pentru monitorizare şi coordonarea implementării Planului de Acțiuni  

a Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției /  2015 

 

 

  
  

 
 Project to Support Coordination of Justice Sector Reform in     
Moldova                                                                                                             
European Union   EuropeAid/ 131846/C/SER/MD                                                    
                                          
 Altair Asesores in consortium with IRZ, ICON,IPR 

 

 

Departamentul de Administrare Judecătorească: 

Discuții la acț. 1.2.2 p.4- Îmbunătățirea Programului integrat de gestionare a dosarelor 

pentru: 

a) asigurarea distribuirii aleatorii a dosarelor; 

b) asigurarea constituirii  completelor de judecată și a desemnării președinților acestora; 

c) crearea altor programe de asigurare a transparenței și eficienței procesului de 

înfăptuire a justiției;  

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

dosarelor; 

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

16:00-16:20 Prezentarea publică a sistemului "Webagenda" și instruirea 

membrilor grupurilor de coordonare și monitorizare a SRSJ 

Intervenție: Tudor Tihon, Ministerul Justiției 

 

16:20- 17:00 Discuții generale:  

-  Comentarii și sugestii din partea donatorilor și societății civile; 

-  Intervenție Iurie Levinte, Proiectul UE; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


