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Data: 26 noiembrie 2015 

Ședința nr. 7 

Locul desfășurării: Sala de conferinţe et.II, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: DOREL MUSTAȚĂ 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

 

1. Starea de lucruri cu privire la acțiunile: 

 

Acțiunea 1.1.1.p.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 

(Trimestrul I-IV 2013)  

Acțiunea 1.1.2.p.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 și a altor acte legislative 

(Trimestrul III-IV 2012) 

Acțiunea 1.1.6.p.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 (Trimestrul I-IV 2013)  

Acțiunea 1.1.6.p.6 - Elaborarea proiectului de modificare a Constituției în partea ce ține de termenul 

inițial de numire a judecătorilor și  selectarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție (Trimestrul I-IV 

2014)  

Acțiunea 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 (Trimestrul III-IV 2013) 

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

modificărilor operate în Constituție (Trimestrul I-IV 2014)  

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

judecătorești în subordinea Ministerului Justiției (Trimestrul  III-IV 2014) 

Acțiunea 1.1.10.p.1 -  Efectuarea unui studiu al practicilor internaţionale în domeniul reglementării 

modului de funcţionare şi organizare a sistemului judecătoresc, în scopul elaborării unei legi unice 

(Trimestrul I-IV 2015)  

Diana CUCER - Ministerul Justiției 

 

Acțiunea 1.1.11.p.3 - Instalarea în cadrul instanțelor judecătorești a sistemelor de control acces pentru 

asigurarea securității acestora (Trimestrul I, 2012 - IV, 2014) 

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

cauzei și elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora (Trimestrul I-IV 2012) 

Dorel MUSTEATA - Consiliul Superior al Magistraturii 

 
2. 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. 

 

 

 

 
 

  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” 
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I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 11 membri cu drept de vot au fost prezenţi 7 membri. 

b. Agenda fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Subiectul 1. Starea de lucruri cu privire la acțiunile scadente 

 

 

Dorel MUSTEAȚĂ: 

A declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I. Pe agenda sunt 

incluse subiectele cu privire la starea de lucruri cu privire la acțiunile scadente. 

 

Diana CUCER:  

Acțiunea 1.1.1.p.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 

(Trimestrul I-IV 2013)  

Prin scrisoarea nr. 03/10699 din 08.10.2015 proiectul a fost remis Centrului Național Anticorupție 

pentru efectuarea expertizei. La data de 06.11.2015 a fost recepționat Raportul CNA. 

Acțiunea 1.1.2.p.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 și a altor acte legislative 

(Trimestrul III-IV 2012) 

Acţiunea este conexă cu acţiunea 1.1.2.p.1 şi dat fiind faptul că, nu există un Studiu finalizat, 

elaborarea proiectului de lege nu a fost iniţiată. 

Acțiunea 1.1.6.p.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 (Trimestrul I-IV 2013)  

Referitor la partea privind termenul inițial de numire a judecătorilor actiunea este nerealizata, iar dat 

fiind faptul că în 2015 finanțarea efectuării  acestui studiu a fost stopată, studiul a fost inclus in lista 

acțiunilor prioritare pentru asistență externă 2016. 

Acțiunea 1.1.6.p.6 - Elaborarea proiectului de modificare a Constituției în partea ce ține de termenul 

inițial de numire a judecătorilor și  selectarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție (Trimestrul I-IV 

2014)  

Proiectul este remis spre avizare și consultare publică  prin scrisoarea nr. 03/9917 din 15.09.2015.  

Proiectul se definitivează în baza propunerilor primite și urmează  a fi remis la CNA pentru efectuarea 

expertizei anticorupție. 

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

modificărilor operate în Constituție (Trimestrul I-IV 2014)  

Această acțiune reprezintă cadrul normativ conex pentru modificările din Constituția Republicii 

Moldova, prevăzute la acțiunea  1.1.9 p.3, care este realizată parțial. 

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

judecătorești în subordinea Ministerului Justiției (Trimestrul  III-IV 2014) 

Prin scrisoarea nr. 03/12065 din 19 decembrie 2014 proiectul a fost remis spre examinare Guvernului. 

Proiectul a fost restituit de Guvern, prin indicația nr. 1506-62 din 20.02.2015, pentru depășirea 

divergențelor cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne. 

Modul de transfer al poliției judecătorești va fi decis după formarea noului Guvern. 

Acțiunea 1.1.10.p.1 -  Efectuarea unui studiu al practicilor internaţionale în domeniul reglementării 

modului de funcţionare şi organizare a sistemului judecătoresc, în scopul elaborării unei legi unice 

(Trimestrul I-IV 2015)  

Dat fiind faptul că în 2015 finanțarea efectuării  acestui studiu a fost stopată, studiul a fost inclus in 

lista acțiunilor prioritare pentru asistență externă 2016. 
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Dorel MUSTEATA:  

Acțiunea 1.1.11.p.3 - Instalarea în cadrul instanțelor judecătorești a sistemelor de control acces pentru 

asigurarea securității acestora (Trimestrul I, 2012 - IV, 2014) 

Pe parcursul anilor 2013-2014 a fost  instalat echipamentul necesar pentru asigurarea securității 

instanțelor. Au fost instalate sisteme de control a accesului în clădirile a 20 instanțe de judecată. 

Pentru anul 2014, au fost alocate surse financiare pentru realizarea acestei acțiuni pentru 16 instanțe de 

judecată (Bender, Anenii Noi, Basarabeasca, Briceni, Cantemir, Călarași, Căușeni, Ceadîr-Lunga, 

Cimișlia, Comrat, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești). Proces demarat, astfel în 

Judecătoriile: Bender – au fost instalate 6 camere video; Anenii Noi - 10 camere video instalate; 

Basarabeasca – 6 camere video instalate;Briceni – se preconizează a fi instalate 5 camere video; 

Cantemir- 20 camere video instalate;Călarași – sursele finanicare au fost transferate la altă actiune; 

Căușeni- pînă la finele a. 2014 se preconizează a fi instalate 6 camere video; Ceadîr-Lunga - se 

preconizează a fi instalate camere pînă la finele anului; Cimișlia- 10 camere video instalate; Comrat - 

se preconizează a fi instalate 10 camere video; Criuleni - 9 camere video instalate;Dondușeni- 13 

camere video instalate;Drochia- 9 camere video instalate;Dubăsari- se preconizează a fi instalate 6 

camere video;Edineț -13 camere video instalate;Fălești - 8 camere video instalate. 

Pentru anul 2015 acțiunea dată nu a fost finanțată din SRSJ. 

 

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

cauzei și elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora (Trimestrul I-IV 2012) 

Conform Hotaririi CSM din 24.11.2015, a fost modificata componenta grupului  de lucru. La data de 

25.11 2015 a avut loc prima sedinta a grupului nou format, unde s-a venit cu propunerea ca fiecare 

mebru al grupului sa efectueze un studiu cu privire la durata actelor procesuale în cursul examinării 

cauzei și elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora, iar in luna ianuarie 2016, acestea 

urmează a fi prezentate. Cu mai multe detalii privind deciziile luate de catre acest grup, vom reveni 

ulterior. 

 

Dorel MUSTEATA: 

Ședința grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I se declara închisă. 

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului I din 26.11.2015  se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna decembrie  2015; 

- Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite în timp util Secretariatului informaţia 

tipizată cu privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare conform 

Metodologiei aprobate. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

-Locul desfășurării: Sala de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

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.  

 

VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  
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 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 

 
 

 

 

               

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                    Dorel MUSTEAȚĂ                                                               Angela MAZILU           

                                                      

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

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 Dorel MUSTEATA  Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Iurie BEJENARU Curtea Suprema de Justitie 

4 Diana BALAN Departamentul de Administrare Judecătorească    

5 Olga PISARENCO Institutul Național al Justiției 

6 Oleg MANCEVSCHI Uniunea Avocatilor 

7 Diana DEMIDETCHI Consiliul Superior al Procurorilor 

B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați/reprezentanți ai 

donatorilor 

 

1 Iurie LEVINTE Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

 Secretariat  

1 Angela MAZILU Ministerul Justiței 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință   

 

1 Stela MOCAN Centrul de Guvernare Electronică 

2 Andrei  GUBCEAC Centrul de Telecomunicații Speciale 

3 Ana PANOV Asociația Judecătorilor (Curtea de Apel) 

4 Daniela GROZA Institutul de Reforme Penale 

5 Adrian BALAN Ministerul Afacerilor Interne 


