
 

 

Data: 13 iunie  2014 

Ședința nr. : 5 

Locul desfășurării: Vadul lui Vodă, Complexul "Vatra" 

Moderator: Chebac Dumitru, președintele ad-hoc al Grupului de lucru pentru Pilonul I 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

 

 

11:00-

12:30 

 

Starea de lucruri cu privire la acțiunile care demarează în 2014 

 

 

 

 

    

 

I. Informații administrative 

a. Informații despre stabilirea cvorumului:  7 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 care demarează în 2014 

Doina Cazacu: 

În legătură cu faptul că vicepreședintele grupului de coordonare și monitorizare este absent, se 

propune membrilor grupului de a alege un președinte ad-hoc, potrivit Regulamentului de 

monotorizare și coordonare a SRSJ. Propunem candidatura Dlui Cebac Dumitru, reprezentantul 

Uniunii Avocaților. 

Concluzie: votat unanim 

Chebac Dumitru: 

Potrivit agendei, urmează a fi discutată starea de lucruri cu privire la acțiunile care demarează în 

2014 și instituția raportoare este Ministerul Justiției. 

Natalia Crsitian: 

Denumirea acțiunii Acțiuni întreprinse Acțiuni ce urmează 

Act. 1.2.4 punct. 2 Elaborarea 

proiectului de  modificare a Legii nr. 

789-XIII  din 26 martie 1996 cu 

privire la Curtea Supremă de Justiţie, 

Acțiunea a fost realizată în 2012. 

Art. 39 Competenţa Curţii Supreme de Justiţie din CPP a fost modificat și 

completat prin Legea nr. 66 din 05.04.2012 pentru modificarea şi 

completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV 

Realizat 

 

 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”Sistemul judecătoresc ” 

 



a Codului de procedură penală nr. 

122-XV din 14 martie 2003 şi a 

Codului de procedură civilă nr. 225-

XV din 30 mai 2003 în partea ce ţine 

de competenţa Curţii Supreme de 

Justiţie 

 (Termenul de realizare: 30 iunie  

2013) 

 

MJ, DEAN, Lupu Ludmila 

din 14 martie 2003. 

CPC a fost modificat și completat în partea ce ține de competența CSJ 

prin Legea nr. 155 din 05.07.2012 pentru modificarea şi completarea 

Codului de procedură civilă al Republicii Moldova. 

De asemenea, prin Legea nr. 153 din 2012 a fost modificată și completată 

Legea nr. 789 din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, 

inclusiv și în partea ce ține de atribuțiile CSJ. 

Act. 1.2.4 punct. 5  

Monitorizarea respectării 

principiului securităţii raporturilor 

juridice 

 

(Termenul de realizare: trim II 2014) 

 

 MJ, DGAG, Revencu Ruxanda 

Raportul de monitorizare care trebuie efectuat întru realizarea acestei 

acțiuni a fost comasat de către Direcția generală agent guvernamental cu un 

alt raport – Evaluarea compatibilității practicii judiciare naționale în raport 

cu jurisprudența CEDO în materia securității raporturilor juridice. 

Monitorizarea respectării principiului securității raporturilor juridice. 

În vederea efectuării monitorizării, prin scrisorile nr. 10/9962 din 

29.10.2013 și nr. 10/2117 din 05.03.2014  Ministerul Justiției a solicitat 

Curții Supreme de Justiție prezentarea informației relevante pentru 

efectuarea monitorizării.  

În baza informației prezentate de CSJ, a fost întocmit raportul menționat 

supra. 

Realizat parțial 

Pînă la finele săptămînii 

următoare (vineri, 20 iunie 

2014) versiunea finală a 

studiului urmează a fi plasată 

pe pagina web a Ministerului 

Justiției. 

Act. 1.2.2 punct. 10  

Revizuirea Codului de procedură 

civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, a 

Codului de procedură penală nr. 

122-XV din 14 martie 2003 şi a 

Codului contravenţional  

nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 

în vederea asigurării gestionării 

electronice a dosarelor  

(întocmirea tuturor actelor 

procesuale în format electronic; 

citarea părţilor şi comunicarea cu 

părţile  prin telefax, poşta electronică 

etc.) 

 

(Termenul de realizare: Trimestrul I- 

IV 2014) 

 

MJ, DGL, Lupu Ludmila 

  

În partea ce ține de citarea părților, putem menționa următoarele: 

 Cu referire la procedura civilă – prin Legea nr. 155 din 05.07.2012 

pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii 

Moldova, art. 105 a fost completat cu un nou alin. (1
1
), cu următorul 

cuprins: 

 „(1
1
) Citaţia sau înştiinţarea se expediază autorităţilor publice, 

persoanelor juridice de drept privat şi avocaţilor prin telefax, poşta 

electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigură 

transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte. Citaţia sau 

înştiinţarea poate fi transmisă persoanelor fizice prin telefax, poşta 

electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigură 

transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte doar la solicitarea 

persoanelor în cauză.” 

 Cu referire la procedura penală – prin Legea nr. 66 din 05.04.2012 

pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii 

Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, art. 236 a fost completat cu un nou 

alin. (1
1
), cu următorul cuprins: 

 „(1
1
) Citarea se poate face şi prin intermediul poştei electronice sau 

prin orice alt sistem de mesagerie electronică în cazul în care ofiţerul de 

urmărire penală, procurorul, instanţa de judecată dispun de mijloacele 

tehnice necesare pentru a dovedi că citaţia a fost primită.” 

 Cu referire la procedura contravențională – proiectul pentru 

completarea art. 382 Cod Contravențional urmează a fi elaborat și remis 

Guvernului pînă la finele anului curent. 

 

În partea ce ține de întocmirea tuturor actelor procesuale în format 

electronic proiectul de lege urmează a fi elaborat și remis Guvernului pînă 

Guvernului la finele anului curent. 

Realizat parțial 

 

 

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: 

Act. 1.2.4 punct. 2- acțiune realizată 

  

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data:septembrie 2014 

- Locul desfășurării: Ministerul Justiției 

- Subiecte de discutat: prezentarea raportului intermediar pentru anul 2014 

 

V. Anexe  

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

- Agenda ședinței; 

-  

 

VI. Formula de final  

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

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

 

                  Președinte                                                                   Secretar 

 

 

       

      ___________________________                                            ______________________ 

 

           Dumitru CHEBAC                                                                 Doina CAZACU 

 

 

 

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 Natalia Cristian Ministerul Justiției 

2 Clim Irina Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Alexandru Voloșin Departamentul de Administrare Judecătorească    

4 Olga Pisarenco Institutul Național de Justiție 

5 Diana Demidețchi Consiliul Superior al Procurorilor 

6 Dumitru Chebac Uniunea Avocaților 

7 Sergiu Oceretnîi Institutul de Reforme Penale 

   

B

. 
Membrii observatori  

 Adrian Balan șef al APJ MAI 

 Cristina Malai USAID ROLISP 

C

. 
Membrii invitați  

 Iurie Levinte Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării reformei în 

domeniul justiției” 

 

 Erik Svadidze Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării reformei în 

domeniul justiției” 

 Ioana Cornescu Expert internațional 

 Secretariat  

 Doina Cazacu Ministerul Justiței 

 Veronica Vition 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 

 Domnica Manole Asociația Judecătorilor (Curtea de Apel) 

 Vladislav Gribincea Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 

 
 

 


