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Data: 30 martie 2017 

Ședința nr. 2 

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

Moderator: Dorel MUSTEAȚĂ 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

1. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni: 

Acțiuni Realizate Parțial: 

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

modificărilor operate în Constituție. 

Acț.1.1.1.punct.3 - Reamplasarea instanțelor judecătorești și optimizarea numărului de judecători. 

Act. 1.1.11 punct. 1 - Crearea condițiilor necesare pentru funcționarea efectivă a poliției judecătorești. 

Acț.1.1.11 punct. 2 - Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind transferul poliţiei 

judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei. 

Acț.1.1.11 punct. 3 - Instalarea în cadrul instanţelor judecătoreşti a sistemelor de control acces pentru 

asigurarea securităţii acestora. 

Acț.1.1.12.punct.5 - Elaborarea proiectelor de construcție/renovare a sediilor instanțelor  judecătorești. 

Acț.1.1.12.punct.6 - Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru construcția/renovarea sediilor instanțelor 

Judecătorești. 

Acț.1.1.12.punct.7 - Construcția/renovarea sediilor instanțelor judecătorești. 

Acț.1.1.12.punct.9 - Alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii și alocarea de 

resurse financiare pentru renovarea și utilizarea adecvată a acestuia. 

Acț.1.2.2.punct.6 - Asigurarea instanțelor cu echipamentul necesar înregistrării audio/video a 

ședințelor de judecată 

Acț. 1.2.2.punct.7 - Efectuarea unui studiu privind oportunitatea întocmirii procesului-verbal sau  a 

stenogramei ședinței de judecată și corelația dintre acestea și Înregistrările audio/video. 

Act. 1.3.1. punct. 3 - Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al INJ în 

conformitate cu modificările legislației. 

Acțiuni Nerealizate: 

Acț. 1.1.2.punct.1  - Efectuarea unui studiu al legislației în vigoare care reglementează cuantumul și 

modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum și al practicilor de aplicare a acestora. 

Acț. 1.3.1 punct. 6 - Monitorizarea implementării reformei Institutului Naţional al Justiţiei. 

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 8 membri. 

b. Agenda fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

  
 

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” 

 

 

 



Secretariatul Grupurilor de lucru  pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 
 Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

2 

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

În agendă a fost inclus subiectul cu privire la Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor 

pentru care termenul de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni. 

 

Subiectul 1. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de 

realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni: 

 

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

modificărilor operate în Constituție. 

 

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

 

Acț.1.1.1.punct.3 - Reamplasarea instanțelor judecătorești și optimizarea numărului de judecători. 

 

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

 

Act. 1.1.11 punct. 1 - Crearea condițiilor necesare pentru funcționarea efectivă a poliției judecătorești. 

 

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

 

Acț.1.1.11 punct. 2 - Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind transferul poliţiei 

judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei. 

 

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

 

Acț.1.1.11 punct. 3 - Instalarea în cadrul instanţelor judecătoreşti a sistemelor de control acces pentru 

asigurarea securităţii acestora. 

 

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

 

Acț.1.1.12.punct.5 - Elaborarea proiectelor de construcție/renovare a sediilor instanțelor  judecătorești. 

 

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

 

Acț.1.1.12.punct.6 - Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru construcția/renovarea sediilor instanțelor 

Judecătorești. 

 

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

 

Acț.1.1.12.punct.7 - Construcția/renovarea sediilor instanțelor judecătorești. 

 

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

 

Acț.1.1.12.punct.9 - Alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii și alocarea de 

resurse financiare pentru renovarea și utilizarea adecvată a acestuia. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

Acț.1.2.2.punct.6 - Asigurarea instanțelor cu echipamentul necesar înregistrării audio/video a 

ședințelor de judecată 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată parțial. 
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Acț. 1.2.2.punct.7 - Efectuarea unui studiu privind oportunitatea întocmirii procesului-verbal sau  a 

stenogramei ședinței de judecată și corelația dintre acestea și Înregistrările audio/video. 

 

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

 

Act. 1.3.1. punct. 3 - Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al INJ în 

conformitate cu modificările legislației. 

 

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

 

Acț. 1.1.2.punct.1  - Efectuarea unui studiu al legislației în vigoare care reglementează cuantumul și 

modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum și al practicilor de aplicare a acestora. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind nerealizată. 

 

Acț. 1.3.1 punct. 6 - Monitorizarea implementării reformei Institutului Naţional al Justiţiei. 

 

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

 

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 30.03.2017 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna mai 2017; 

- 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. 1, 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  

 

 

             Președintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                     Dorel MUSTEAȚĂ                                                                  Vladimir VALUȚA           
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[ 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 Zinaida CARP 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 Oleg MANCEVSCHI Uniunea Avocaților 

6 Vladimir ADAM Consiliul Superior al Procurorilor 

7 Ceslav PANICO Institutul de Reforme Penale 

8 Veaceslav IURȚUC Ministerul Afacerilor Interne 

B. Membrii observatori  

C. Membrii invitați/reprezentanți ai 

donatorilor 

 

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 Aliona SVIDERSCAIA Centrul de Telecomunicații Speciale 

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

4 Pavel GRECU Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

F Participanți fără drept de vot 

 

 

1 Valentin NAVAL Consiliul Superior al Magistraturii 

2 Valentina GRIGORIȘ Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești    


