
 

 

Data: 26 noiembrie 2014 

Ședința nr. : 8 

Locul desfășurării: Ministerul Justiției, sala 227 

Moderator: Irina Clim, Președinte ad-hoc al Grupului de lucru pentru Pilonul I 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

 

 

 

13:00 – 13:45 

Rundă de discuții cu privire la starea de lucruri asupra acțiunilor realizate parțial 

și nerealizate : 

 

Ministerul Justiției (intervenție- 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 

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 

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 în scopul creării unui mecanism adecvat, consecvent și durabil de finanțare a 

sistemului judecătoresc 

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

judecătorilor și criteriile de selectare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție, luînd 

în considerare standartele internaționale și cele mai bune practici în domeniu 

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 

Acț. 1.1.1. p. 3 Reamplasarea instanţelor judecătoreşti şi optimizarea numărului de 

judecători (nerealizată) 

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 

Acț. 1.1.9. p. 4 Elaborarea proiectului de  modificare a actelor legislative necesare 

implementării modificărilor operate în Constituţie 

Acț. 1.2.2. p. 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 

 

 
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 ” 

 



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.) 

 

 

 

13:45-15:05 

Runda de discuţii cu privire la conţinutul Planului de activitate privind Pilonul I, 

2015. 

14:05- 14:30 Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și 

a invitaților adiționali. 

 

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. Rundă de discuții cu privire la starea de lucruri asupra acțiunilor realizate parțial și 

nerealizate 

Secretariat:  

Se propune alegerea președintelui ad-hoc al grupului de coordonare și monitorizare pentru Pilonul I- Dl 

Irina Clim, membru CSM 

Concluzie: votat unanim 

Irina Clim: 

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

 

Diana Cucer: 

Acț. 1.1.1. p. 3 Reamplasarea instanţelor judecătoreşti şi optimizarea numărului de judecători 

(nerealizată) 

Nu este finisat studiul privind costurile optimizării hărții instanțelor judecătorești (este planificat pentru 

2015). 

Realizarea deplină a acestei acțiuni va fi posibilă abia după realizarea acțiunii 1.1.1. p.2. 

Urmează a fi concretizat dacă CRJM a avut în caietul de sarcini și stabilirea costurilor pentru optimizarea 

hărții instanțelor judecătorești. 

Se propune de a include această acțiune în agenda ședinței din decembrie 2014. 

Concluzie: votat unanim. 

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) 

În cazul în care nu va fi posibilă identificarea unui expert pentru finisarea studiului, va fi necesară 

întreprinderea următoarelor acțiuni: 

- antrenarea Curții Supreme de Justiție  în elaborarea studiului; 

- formarea unui grup de lucru pentru elaborarea studiului în care să fie desemnați reprezentanți ai 



Departamentului de Administrare Judecătorească(în continuare DAJ), Consiliului Superior al 

Magistraturii,  (în continuare CSM), Curții Supreme de Justiție (în continuare CSJ). 

Acțiunea este inclusă în lista acțiunilor prioritare pentru 2015, iar realizarea acțiunii se planfică pentru 

perioada ianuarie-iunie 2015. 

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 

(nerealizată) 

Acțiunea 1.1.2 p.2 este conexă cu acț. 1.1.2 p.1.  Nu este definitivat studiul prevăzut la acț. 1.1.2 p.1. 

În cazul în care autorii studiului vor recomanda  efectuarea unor modificări  ale legislaţiei ce 

reglementează cuantumul şi modul de calculare a cheltuielilor de judecată, va fi elaborat proiectul de 

lege corespunzător. Acțiunea este inclusă în lista acțiunilor prioritare pentru 2015, iar realizarea acțiunii 

se planfică pentru perioada iulie-decembrie 2015. 

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 în scopul creării 

unui mecanism adecvat, consecvent și durabil de finanțare a sistemului judecătoresc (realizată parțial) 

În baza propunerilor parvenite din partea instanțelor de judecată a fost elaborată versiunea inițială a 

proiectului. 

Pînă la mijlocul lunii decembrie (în maxim 2 săptămîni) proiectul urmează a fi remis spre avizare 

instituțiilor interesate. 

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). 

Proiectul este elaborat, dar, dat fiind complexitatea și impactul acestor două acțiuni, avizarea și 

organizarea consultărilor publice nu va fi posibilă pînă la finisarea campaniei electorale 2014, deoarece 

conform prevederilor art. 21 alin. (1
1
) din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, 

consultarea publică a proiectului de act legislativ se sistează pe perioada electorală, cu excepţia 

proceselor de consultare iniţiate pînă la lansarea campaniei electorale. Drept urmare, nu va fi posibilă 

nici remiterea proiectului spre examinare Guvernului. 

Ministerul Justiției își propune realizarea acțiunii în perioada ianuarie/iunie 2015. 

Acț. 1.1.9. p. 4 Elaborarea proiectului de  modificare a actelor legislative necesare implementării 

modificărilor operate în Constituţie.(nerealizată) 

Această acțiune reprezintă cadrul normativ conex pentru modificările din Constituția RM, prevăzute 

la acțiunea  1.1.9 p.3. Va fi realizată după adoptarea proiectului prevăzut la acțiunea  1.1.9 p.3. 

Ministerul Justiției își propune realizarea acțiunii în perioada – ianuarie/decembrie 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 (realizată parțial) 

Proiectul este elaborat, dar, dat fiind complexitatea și impactul acestor două acțiuni, avizarea și 

organizarea consultărilor publice nu va fi posibilă pînă la finisarea campaniei electorale 2014, deoarece 

conform prevederilor art. 21 alin. (1
1
) din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, 

consultarea publică a proiectului de act legislativ se sistează pe perioada electorală, cu excepţia 

proceselor de consultare iniţiate pînă la lansarea campaniei electorale. Drept urmare, nu va fi posibilă 

nici remiterea proiectului spre examinare Guvernului. Ministerul Justiției își propune realizarea acțiunii 

în perioada – ianuarie/iunie 2015. 

Act. 1.1.11 p.2 Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind  transferul  poliţiei  

judecătoreşti  în  subordinea  Ministerului Justiţiei (realizată parțial). 

Prin scrisoarea nr. 03/10030 din 20 octombrie 2014 proiectul Hotărîrii Guvernului a fost remis spre 

avizare.  

La data de 19.11.2014 Ministerul Justiției a organizat ședința comună cu MAI, Inspectoratul General 

de Poliție și Ministerul Finanțelor, în cadrul căreia au fost discutate aspecte problematice, ce țin de 

transferul și statutul angajaților, uniforma, finanțarea etc. Proiectul se definitivează pentru a fi remis 

Centrului Național Anticorupție. Versiunea de proiect care a fost remisă spre avizare poate fi vizualizată 

la linkul: http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192  proiectul cu nr. 157 

Acț. 1.2.2. p. 10 Revizuirea Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, a Codului de 

http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192


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.). 

1. Codul de procedură civilă și de procedură penală, au suferit modificări, care deja sunt în vigoare. 

Cu referire la procedura contravențională acțiunea este realizată – Ministerul Justiției a elaborat și remis 

spre avizare proiectul Legii pentru modificarea și completare unor acte legislative, care la art. III prevede 

expunerea art. 382 din Codul Contravențional în redacție nouă, pentru a enumera la concret modalitățile 

noi de citare.  

De asemenea, în partea ce ține de ”întocmirea tuturor actelor procesuale în format electronic” acest 

proiect conține și prevederi noi referitoare la formatul electronic al actelor procesuale (înregistrările 

audio și/sau video, citarea), precum și obligația președintelui ședinței de judecată de a informa despre 

faptul că actele se întocmesc în format electronic și părțile pot primi copii de pe înregistrări. Menționăm 

că modalitatea actuală de lucru ”pe hîrtie” nu a fost exclusă totalmente, proiectul precizînd că 

înregistrările audio/video se utilizează de către grefieri la întocmirea proceselor-verbale Prin scrisoarea 

nr. 03/9963 din 12 septembrie 2014 proiectul a fost remis Guvernului. 

Proiectul a fost aprobat la ședința Guvernului din 14 noiembrie 2014 (punctul nr. 2 de pe ordinea de 

zi). Poate vizualizat pe site-ul Guvernului, la linkul: 

http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_3.pdf. 

Se propune schimbarea calificativului din realizat parțial, în realizat. 

Concluzie: votat (o abținere). 

 

SUBIECTUL II.Runda de discuţii cu privire la conţinutul Planului de activitate privind Pilonul I, 

2015. 

Secretariat: 

 

Planul de activitate urmează a fi elaborat și prezentat pentru ședința din decembrie 2014, avînd în vedere 

Necesiattae realizării acțiunilor și în primele luni ale anului. Astfel, către grupurile de lucru vor fi 

expediate drafturile la Planurile de activitate, pe care acestea urmează să le completeze, cu indicarea 

inclusiv a subacțiunilor și a perioadelor concrete în care acestea își planifică să le realizeze. 

 

SUBIECTUL III.Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților 

adiționali. 

Pentru ședința din decembrie 2014, se va discuta Planul de activitate pentru Pilonul I, acțiunile la care s-

au înregistrat evoluții, progrese și alte subiecte discutate și aprobate pentru agendă. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- acț. 1.1.1p.3 de inclus în agenda ședinței din decembrie 2014 

-schimbarea calificativului act. 1.2.2.p.10 din realizat parțial în realizată 

- includerea în agenda din decembrie 2014 a subiectului: Starea de lucruri asupra acțiunilor realizate 

parțial/nerealizate; 

-includerea în agenda din decembrie 2014 a subiectului: Planul de activitate al Pilonului I pentru 2015. 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 17 decembrie 2014, ora 14:00 

- Locul desfășurării: Miniserul Justiției 

 

 

V. Anexe  

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

 

VI. Formula de final  

http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_3.pdf


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 
                  ad-hoc 

 

 

      ___________________________                                            ______________________ 

 

Irina CLIM                                                                            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 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Diana Cucer Ministerul Justiției 

2 Clim Irina Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Diana Balan 

Alexandru Voloșin 

Departamentul de Administrare Judecătorească    

4 Olga Pisarenco Institutul Național de Justiție 

5 Diana Demidețchi Consiliul Superior al Procurorilor 

6 Oleg Mancevschi Uniunea Avocaților 

7 Ilie Chirtoacă Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 Gubceac Andrei Centrul de Telecomunicații Speciale 

B. Membrii observatori  

 Adrian Balaban 

Elena Caraja 

MAI 

DAMEP; MAI 



C. Membrii invitați/reprezentanți ai 

donatorilor 

 

 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) 

 Domnica Manole Asociația Judecătorilor (Curtea de Apel) 

 Victor Zaharia Institutul de Reforme Penale 

F Participanți fără drept de vot 

 

 

 Daniela Șorohmetov Ministerul Justiței 

 

 
 

 

 


