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MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

AGENDA 

Ședința nr. 1/2017 

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VII 

Sector al Justiției bine coordonat, bine administrat și responsabil 

 26 mai 2017 

ora 14:00 

Locul desfășurării: Sala 104, Ministerul Justiției, str.31 august 1989, nr.82 

Moderator: Dl Vladimir CEBOTARI, Ministru al Justiției, Președintele Grupului de Lucru pentru 

Pilonul VII 

 

 

14:00-14:10 

Cuvânt de deschidere 

Vladimir CEBOTARI, Ministru al Justiției, Președintele Grupului de Lucru 

pentru Pilonul VII 

  

 

14:10-14:30 

 

 

 

 

14:30-14:40 

 

 

14:40-15:00 

 

 

 

 

 

15:00-15:20 

Prezentarea și aprobarea Raportului anual pentru Pilonul VII (perioada 

de raportare semestrul II, 2016) / Prezentarea și aprobarea Raportului 

intermediar sectorial pentru Pilonul VII (perioada de raportare ianuarie-

mai 2017) 

Intervenție: Tatiana MORARU, șef DAMEP, Ministerul Justiției 

 

Runda de discuții și aprobarea Raportului anual pentru Pilonul VII. 

 

 

Prezentarea proiectului Raportului anual privind gradul de implementare 

al Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției 2011-2016 -  perioada de 

raportare – ianuarie-decembrie 2016 

Intervenție: Vladimir CEBOTARI, Ministru al Justiției, Președintele Grupului 

de Lucru pentru Pilonul VII 

 

Runda de discuții asupra proiectului Raportului anual privind gradul de 

implementare al Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției 2011-2016 -  

perioada de raportare – ianuarie-decembrie 2016 

  

 

 

15:20-15:50 

 

 

 

 

 

 

Discuții pe seama următoarelor acțiuni: 

1.acțiuni specifice Pilonului VII, statutul cărora urmează a fi supus 

votului: 

7.2.2. p. 4 Realizarea unui manual privind elaborarea actelor normative 

7.2.3. p. 3 Crearea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor 

normative (de la stadiul de proiect pînă la cel de act publicat) 

7.2.4. p. 2 Elaborarea proiectului de modificare a hotărîrilor Guvernului nr.190 

din 21 februarie 2007 privind crearea Centrului de armonizare a legislației și nr. 

1345 din 24 noiembrie 2006 cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii 
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15:50-16:40 

Moldova cu legislaţia  comunitară 

7.2.1. p.3 Realizarea evaluărilor naţionale ale calității învăţămîntului juridic 

(altul decît cel universitar) din Republica Moldova în conformitate cu bunele 

practici europene 

Aprobarea Raportului intermediar sectorial pentru Pilonul VII (perioada 

de raportare ianuarie-mai 2017). 

 

2. Dificultăți privind implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului 

Justiției 2011-2016: 

acțiuni înaintate Pilonului VII de către Grupurile de Lucru pe Pilonii I-VI: 

1.1.1.p.3 Reamplasarea instanțelor judecătorești și optimizarea numărului de 

judecători. (în noua redacție conform Hotărârii Parlamentului: Reamplasarea 

instanțelor judecătorești și optimizarea numărului de judecători (conform 

Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovare a clădirilor existente, 

necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești) 

1.1.11. p.2 Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind transferul 

poliţiei judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei. (în noua redacție a 

Hotărârii Parlamentului: Elaborarea unui studiu și a unui concept de politici cu 

privire la transferul poliției judecătorești din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne în subordinea Ministerului Justiției) 

1.1.12.p.5 Elaborarea proiectelor de construcție/renovare a sediilor instanțelor 

judecătorești. 

1.1.12.p.6 Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru construcția/renovarea 

sediilor instanțelor Judecătorești. 

1.1.12.p.7 Construcția/renovarea sediilor instanțelor judecătorești. 

2.3.1. p.4  Construcția unui sediu nou al Centrului Naţional de Expertiză 

judiciară conform cerinţelor, normelor şi standardelor europene, având condiţii 

de mediu (energie electrică, căldură, sistem de apă-canalizare, sisteme de 

ventilare etc.) corespunzătoare sediilor înzestrate cu laboratoare 

2.2.6 p.6 Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor procuraturii, 

inclusiv examinarea oportunităţii edificării unui sediu comun pentru toate 

subdiviziunile Procuraturii Generale și organele procuraturii din municipiul 

Chişinău; construcţia/renovarea sediilor organelor procuraturii din întreaga ţară 

2.3.1 p.1  Consolidarea capacităţilor de expertiză medico-legală ale 

laboratoarelor(analiza ADN) 

2.4.1. p.1   Elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a 

infracţiunilor “Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice“ 

2.4.1. p.2  Elaborarea cadrului normativ care să asigure înregistrarea 

electronică a infracţiunilor 

6.2.2.p.2 Elaborarea planului de dezvoltare instituţională a Centrului pentru 

Drepturile Omului, inclusiv a proiectului de modificare a cadrului normativ 

privind finanţarea instituţiei. 

16:40-16:50 Diverse: continuarea procesului de monitorizare a Strategiei de Reformă a 

Sectorului de Justiție. 

16:50-17:00 Concluzii și discuții generale. 
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