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Data: 8 septembrie 2016 

Ședința nr. 6 

Locul desfășurării: Sala 104, et. I, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Dorel MUSTEAȚĂ 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

1. Runda de discuții și aprobarea Raportului intermediar sectorial 2016 – Pilonul I 

2. Discuții generale: 

-  Comentarii si sugestii din partea societății civile; 

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

adiționali 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 12 membri cu drept de vot au fost prezenţi 9 membri. 

b. Agenda fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Dorel MUSTEAȚĂ  
A declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I.  

În agendă a fost inclus subiectul cu privire la runda de discuții și aprobarea Raportului intermediar 

sectorial 2016 – Pilonul I. 

 

 

Subiectul 1. Runda de discuții și aprobarea Raportului intermediar sectorial 2016 – Pilonul I 

 

 

Vladimir VALUȚA – Secretariatul Grupurilor de lucru: 

Pilonul I al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conține dispoziții cu 

privire la asigurarea accesibilității și independenței sistemului judecătoresc, sporirea transparenței și a 

eficienței sistemului judecătoresc precum și la ridicarea profesionalismului și a responsabilității 

persoanelor implicate în efectuarea justiției. 

În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011 - 2016, în Pilonul I sunt prevăzute pentru realizare în total 122 de acțiuni.  

Până în trimestrul II, anul 2016, conform termenelor, urmau să fie finalizate 97 acțiuni, fiind prevăzută 

perioadă de implementare ale altor 24 acțiuni, care, fie au un caracter continuu, fie au un termen mai 

mare de realizare. Pentru  aceste 122 de acțiuni prevăzute de SRSJ, perioada 2011-2016, este prezentat 

mai jos tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte detalii, în conformitate cu prevederile 

Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 

2011-2016. Astfel, au fost reflectate informații cu privire la termenele și nivelul de realizare al 

acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru 

realizarea acțiunilor, dificultăți și provocări privind procesul de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost 

indicate actele probatoare care demonstrează realizarea acțiunii. Pentru a oferi un impact vizual cu 

privire la implementarea acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: 

  
 

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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acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – roșu, acțiuni desuete - 

portocaliu.  

 

Din cele  97  acțiuni scadente la data de 30 iunie 2016 – 83 acțiuni sunt realizate, 10 acțiuni sunt 

realizate parțial, 2 acțiuni nerealizate și 2 acțiuni desuete.  

Din cele 11 acțiuni cu caracter continuu, 9 sunt realizate, 1 realizată parțial, 1 desuetă. 

Din cele 14 acțiuni cu termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al 

acțiunii: 5 acțiuni sunt realizate pentru perioada de raportare, 4 acțiuni sunt realizate parțial 

pentru perioada de raportare, iar 3 acțiuni nu au fost realizate pentru perioada de raportare și 2 

acțiuni desuete. 

 

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I al Strategiei de Reformare a Sectorului 

Justiţiei, a votat calificativul fiecarei actiuni, dupa cum urmează: 

 

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 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată parțial. 

 

Acțiunea 1.1.10.p.1 – Efectuarea unui studiu al practicilor internaționale în domeniul reglementării 

modului de funcționare și organizare a sistemului judecătoresc, în scopul elaborării unei legi unice. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind desuetă 

 

Acțiunea 1.3.1.p.3 - Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al INJ în 

conformitate cu modificările legislației. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată parțial. 

 

Acțiunea 1.3.2.p.2 - Crearea unui program online de comunicare între Institutul Național al Justiției și 

beneficiarii instruirii în vederea identificării domeniilor de instruire și a organizării seminarelor de 

instruire. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată. 

 

Acțiunea 1.3.2.p.3 - Crearea unei baze de date electronice comune a Institutului Național al Justiției, 

Consiliului Superior al Magistraturii și Procuraturii Generale privind numărul orelor de instruire 

continuă acumulate anual de fiecare judecător, procuror sau alt reprezentant al sectorului justiției, 

numărul temelor studiate, precum și alte date ce țin de activitatea de instruire. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată. 

 

Acțiunea 1.3.2.p.5  - Revizuirea modalității de selectare a cadrelor didactice și a componenței 

Consiliului Institutului Național al Justiției; revizuirea sistemului de administrare a Institutului Național 

al Justiției. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată.  

 

Acțiunea 1.1.10.p.2 - Elaborarea proiectului de lege privind sistemul judecătoresc 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind desuetă. 

 

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

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind parțial nerealizată pentru perioada de 

raportare. 

 

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

instanțelor judecătorești. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind nerealizată pentru perioada de 

raportare. 
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Acțiunea 1.1.12.p.7 - Construcția/renovarea sediilor instanțelor judecătorești. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind parțial realizată pentru perioada de 

raportare. 

 

Acțiunea 1.1.12.p.10 - Monitorizarea calității lucrărilor de construcție/renovare a sediilor instanțelor 

judecătorești. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată parțial pentru perioada de 

raportare. 

 

Acțiunea 1.1.12.p.11 - Monitorizarea dării în exploatare a sediilor construite/renovate la etapa de 

finisare  și recepție finală a lucrărilor 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind nerealizată pentru perioada de 

raportare. 

 

Acțiunea 1.2.1.p.3 - Monitorizarea implementării prevederilor privind transparența activității 

Consiliului Superior al Magistraturii și a instituțiilor subordonate. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 1.2.2.p.6 - Asigurarea instanțelor cu echipamentul necesar înregistrării audio/video a 

ședințelor de judecată. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată parțial pentru perioada de 

raportare. 

 

Acțiunea 1.3.1.p.7 - Finalizarea reconstrucției sediului Institutului Național al Justiției în vederea 

asigurării condițiilor adecvate de instruire a judecătorilor, procurorilor și a altor reprezentanți ai 

sectorului justiției. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind desuetă. 

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I, a votat unanim aprobarea Raportului 

intermediar sectorial pentru anul 2016. 

 

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

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului I din 08.09.2016 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna octombrie 2016; 

- 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 104, (et. I), 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.  
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VII. Semnături  

 

 

             Președintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                     Dorel MUSTEAȚĂ                                                                  Vladimir VALUȚA           

 

 

[ 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 MELENCIUC Ministerul Justiției 

2 Alexandru VOLOȘIN Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești    

3 Dorel MUSTEAȚĂ  Consiliul Superior al Magistraturii 

4 Valentina CONȚESCU Institutul Național al Justiției 

5 Vladimir ADAM Consiliul Superior al Procurorilor 

6 Ana PANOV Curțile de Apel (Asociația Judecătorilor din Moldova) 

7 Vladislav GRIBINCEA Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

8 Olga RABEI Institutul de Reforme Penale 

9 Mariana CAZACU Ministerul Afacerilor Interne 

B. Membrii observatori  

1   

C. Membrii invitați/reprezentanți ai 

donatorilor 

 

1 Vladimir CEBOTARI Ministrul Justiției 

2 Tatiana IURCO Ministerul Justiției 

3 Tatiana MORARU Ministerul Justiției 

D. Secretariat  

1 Vladimir VALUȚA Ministerul Justiției 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință   

 

1 Ghenadie NICOLAEV Curtea Supremă de Justiție 

2 Andrei GUBCEAC Centrul de Telecomunicații Speciale 

3 Dumitru CHEBAC Uniunea Avocaților 

F Participanți fără drept de vot 

 

 

1 Valentin NAVAL Consiliul Superior al Magistraturii 
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