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Proces-verbal al Şedinţei Grupului de lucru pentru coordonarea şi 

monitorizarea Pilonului I al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 
pentru anii 2011-2016 şi a Planului de acţiuni la Strategie 

 
6 august 2012 

  
Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I al Strategiei de 
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a Planului de Acţiuni la 
Strategie s-a întrunit luni, 6 august 2012, în sala de conferinţe a Ministerului 
Justiţiei (oficiul 104, str. 31 August 1989, nr. 82), ora 14.00. 
 
Şedinţa a fost prezidată de preşedintele Grupului de lucru, dl Nichifor Corochii, 

reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
La reuniune au participat membrii Grupului de lucru şi secretariatul acestuia, 
conform anexei (lista de prezenţă). 
  

Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 
 

14.00 – 15.30 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

15.30 – 16.00 

Examinarea şi aprobarea proiectului Raportului Grupului pentru 
coordonarea şi monitorizarea Pilonului I al Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 privind gradul de 

implementare de către instituţiile responsabile a acţiunilor 

planificate în Planul de acţiuni pentru trim. IV al anului 2011 – sem. 

I al anului 2012  
 

Lilia Ionită, Ministerul Justiţiei 

Tatiana Ciaglic, Departamentul Administrare Judecătorească 

Nichifor Corochii, Consiliul Superior al Magistraturii 

Anastasia Pascari, Institutul Naţional al Justiţiei  

 
 

Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi 

a următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 

 
Notă: La începutul ședinței de lucru, pe lîngă proiectul Raportului intermediar  al Grupului sectorial 
au fost repartizate, cu titlu de informare, și Prioritățile pentru anii 2012 și 2013, urmare a ședinței din 

data de 21 iunie curent cu reprezentații donatorilor și a partenerilor de dezvoltare, unde au fost incluse 
propunerile privind asistența acestora pentru anul în curs și anul următor. 

 

 

Examinarea şi aprobarea proiectului Raportului Grupului pentru coordonarea şi 
monitorizarea Pilonului I al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 
2011–2016 privind gradul de implementare de către instituţiile responsabile a 
acţiunilor planificate în Planul de acţiuni pentru trim. IV al anului 2011 – sem. I al 
anului 2012  
 

Nichifor Corochii: Stimați colegi, agenda ședinței de astăzi a fost repartizată. Dacă 
cineva are careva obiecții, propuneri la ordinea de zi, vă rog, să le expuneți. Dacă nu 
sunt, propun să aprobăm ordinea de zi și să purcedem la examinarea proiectului 
Raportului. Se acceptă? Atunci, incepem examinarea Raportului. Ministerul 
Justiției, dna Lilia Ioniță nu este? 
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Stela Pavlov: Nu este, este în concediu. Dar, aș vrea să vă comunic că, acțiunile, de 
implementarea cărora este responsabil Ministerul Justiției, au fost, în mare parte, 
realizate. Mai mult decît atît, dna Ionița a raportat deja în ședintele anterioare 
despre realizarea acestora. Este dra Tatiana Ciaglic care ne va furniza informații 
suplimentare, în cazul în care va fi necesar, în partea ce ține de implementarea 
acțiunilor de către Departamentul Administrare Judecătorească. 

 
Propun să mergem pe fiecare acțiune în ordine cronologică ca să nu scăpăm din 
vedere vreo una. 
 
Nichifor Corochii: Bine, se acceptă. Acțiunea 1.1.1(1): Efectuarea studiului de 

oportunitate privind optimizarea hărţii dislocării instanţelor judecătoreşti în scopul 

consolidării capacităţilor instituţionale ale instanţelor, optimizarea numărului de 
judecători şi asigurarea utilizării cît mai eficiente a resurselor disponibile – MJ. 
 
Vladislav Gribincea: La aceasta acțiune eu aș putea să vă informez. Pentru 
efectuarea acestui studiu privind optimizarea hărţii dislocării instanţelor 
judecătoreşti au fost contractați de către PNUD doi consultanți, eu și colega mea, 
pentru elaborarea metodologiei studiului care va include criteriile pentru optimizare 
și datele statistice relevante. Acestea vor fi prezentate pînă la sfîrșitul lunii 

octombrie.  
 
Mai departe se contează pe suportul Ambasadei SUA. Avînd în vedere că, în alte țări 
elaborarea unui astfel de studiu durează ani la rînd, propunem de extins termenul 
de efectuare a studiului pînă în primul trimestru a anului 2013 (în martie va fi 
prezentat). 
 
Victor Zaharia: Noi parcă am discutat la prima ședință că propunerile de extindere 
a termenelor de realizare a acțiunilor se vor înainta la sfîrșitul anului. 

 
Vladislav Gribincea: Bine, vom propune atunci la sfîrșitul anului extinderea 
termenului de efectuare a studiului. 
 
Nichifor Corochii: Acțiunea 1.1.2(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 – MJ. 
 
Tatiana Ciaglic: Această acțiune actualmente nu este realizată. Noi putem face 
studiul acesta, dar el cu siguranță nu va fi unul complex. Noi trebuie să examinăm 
toate aspectele ce țin de modul de calculare a cheltuielilor de judecată. Curtea de 
Conturi a menționat unele momente ce țin de întrebarea în cauză și cred că, 
eventual, ar putea fi și ei antrenați în elaborarea acestui studiu. 

 
Domnica Manole: Problemele acestea, în afara de colaboratorii instanțelor de 

judecată nu cred că le cunosc altcineva în detalii. Aici dacă e să mergi pe etape, ar 
putea avocații doar la etapa de primire a cererii, ce ține de taxa de stat, cheltuielile 
de asistență juridică, expertiză. În rest, cei care aplică nemijlocit legea, ei cunosc ce 
s-ar putea de perfecționat în problema respectivă. 
 
Nichifor Corochii: Stimați colegi, dacă se acceptă, poate să sugerăm Curții 
Supreme de Justiție să se antreneze și dînșii în aspectul ce ține de uniformizarea 
practicii, termenii rezonabili (art. 192) și sub aspectul acesta dacă mergem pe 
termeni rezonabili, evident, să se respecte și acele proceduri care ar duce la niște 
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cheltuileli. Poate încercăm să formăm un grup de lucru ca să venim în 2-3 luni cu 
propuneri pe care le-am putea recomanda instanțelor, care ar fi procedurile, dacă se 

acceptă. 
 
Victor Zaharia: Următoarea acțiune ar fi modificarea codului de procedură. 
 
Domnica Manole: Asta e cel mai important - modificarea CPC unde să fie stabilite 
clar cheltuielile de judecată și să fie reglementate de la etapa inițială pînă la sfîrșit. 
 
Tatiana Ciaglic: În acest aspect noi vom reglementa activitatea instanței, dar dacă 
complexitatea studiului merge peste limita ... 
 

Nichifor Corochii: Nu cred, grupul va decide, în final, cum se procedează în 
anumite situații. 

 
Vladislav Gribincea: Adică, se propune crearea unui grup de lucru pentru 
efectuarea acestui studiu? 
 
Nichifor Corochii: Da. Poate sunt alte propuneri? 
 
Tatiana Ciaglic: Ce volum de informații va trebui să analizăm în acest studiu? 

 
Nichifor Corochii: Noi vorbim despre ce? Efectuarea unui  studiu al legislaţiei în 
vigoare care reglementează cuantumul şi modul de calculare a cheltuielilor de 
judecată. El, într-un fel sau altul, va fi legat și de al doilea, cu formarea bugetului. 
Poate nu atît de substanțial, dar dacă aici va fi cît de cît o claritate și o poziție 
uniformă, probabil că, într-un fel sau altul, o să afecteze și acel buget care va fi 
pentru instanță, pentru sistem. 
 
Domnica Manole: Deci și a doua parte a acestuia – practica de aplicare a acestora 
(cheltuielilor de judecată). Vor trebui niște experți să se se expună în ce mod se va 

aplica în practică. 
 
Nichifor Corochii: Cei de la finanțe chiar sunt disponibili, noi am discutat și în 
trecut și ei ar putea să ne acorde o asistență că, de fapt, ei spun că sunt niște 
recomandări care sunt aplicabile pentru toate instituțiile de stat. Ar putea, cu 
specificul sistemului, să fie preluate niște reguli. 

 
Dacă nu are cineva să spună altceva, cred că punctul acesta îl depășim pentru că 

se pierde prea mult timp. 
 
Acțiunea 1.1.3(1) – este vorba de elaborarea proiectului de modificare a unor acte 

legislative, inclusiv a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea 
judecătorească. Deci, avem aici indicat ca acțiune realizată. 

 
Stela Pavlov: Dna Lilia Ioniță nu o singura dată a raportat despre realizarea acestei 
acțiuni care, de fapt, face parte din pachetul de modificări la un șir de acte 

legislative care a fost adoptat deja de Parlament în lectura a doua la 5 iulie curent. 
 
Nichifor Corochii: Da, așa este.  

 
Acțiunea 1.1.3(2): Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului instanţelor 

judecătoreşti responsabil de relaţia cu publicul – INJ. 
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Olga Pisarenco: Noi am început, de fapt, realizarea acestei acțiuni încă în anul 
2011. Pentru ca să putem realiza ne trebuie formatori, specialiști în domeniu. A fost 
anunța un concurs, n-a participat nimeni, am anunțat repetat, acum avem deja 
formatori. Au elaborat chiar și un proiect de curriculum. 

 
Paralel, cu suportul Fundației IRZ și a Programului ROLISP, USAID, o să fie 

organizate în luna noiembrie seminarii. În proiectul Planului de studiu pentru 
instruirea continuă în anul 2013 este prevăzută instruirea a 75 de persoane 
responsabile de relația cu publicul în instanțele de judecată, plus pentru procurori 
și cei care s-au înscris la tematica respectivă, plus pentru grefieri și specialiștii din 
cancelarie, anticameră și arhivă. 

 
Problemele pe care le avem, practic, sunt la majoritatea acțiunilor: nu avem săli 
suficiente pentru instruire, clădirea INJ este doar pe jumătate reparată. Pentru 
instruirea continuă avem sala de conferințe și încă o sală, dar avem și planul 
elaborat pentru 2013. Reieșind din necesitățile judecătorilor, noi am elaborat 
chestionare, ei au selectat tematici și avem aproximativ 12 000 de persoane, 
beneficiari ai cursurilor care însumează acțiuni pentru patru ani de activitate a INJ. 
Deci, în perioada anilor 2007-2010 noi avem aproape 12 000 de beneficiari. În 2013 
se preconizează o cifră mare de beneficiari, dar în condițiile în care nu avem spațiu 
nu stiu cum vom face față realizării activităților. Dacă ar fi posibil cel puțin aripa 

cealaltă de reparat. 
 
Nichifor Corochii: Această problemă s-a discutat și cu dna Pascari. A venit ideea și 
din partea CSJ să meargă formatorii, reprezentanți ai CSJ în teritoriu, la nivel de 
circumscripții și să instruiască colegii pe problemele date. Asta era ideea. 

 
Alexandru Gheorghieș: Astazi n-au mai ramas specialiști în relațiile cu publicul. 
 
Tatiana Ciaglic: Ba da, sunt specialiști coordonatori pentru relațiile cu publicul. 
 
Nichifor Corochii: Da sunt. Dl Gheorghieș s-a referit la acei specialiști în relațiile cu 

publicul care ridică prestigiul sistemului. 
 
Valentin Coval: Am citit un studiu și chiar am memorizat. În Franța se recomandă 
judecătorilor să fie foarte rezarvați în relațiile cu mass-media. Este o recomandare a 

Consiliului Europei la acesasta temă în cadrul procesului penal. 

 
Nichifor Corochii: Trecem mai departe. Acțiunea 1.1.3(4): Organizarea campaniilor 

de informare privind modul de funcţionare a sistemului judecătoresc. În acest 
context, nu știu dacă anticipez, as vrea să mulțumesc colegilor din program (USAID) 
și aș vrea să spun că, noi preconizăm pînă la începutul lunii septembrie instalarea 
echipmentelor audio și video la CSM. Am convenit cu dl Poalelungi, va fi și o sală 
specială unde vor sta toți reprezentanții mass-media pentru a nu intimida membrii 
CSM și colegii. Vor avea o camera la etajul întîi, unde va fi instalat un televizor, tot 

echipamentul de conexiune. Deci, în aspectul acesta am putea spune că procesul a 
demarat. 
 
Domnica Manole: Dar pagina web a CSM o să fie? 
 
Nichifor Corochii: Pagina web a CSM va fi îmbunătățită. Chiar dl Gheorghieș a 
menționat că sunt membri ai Consiliului care au alte funcții mult mai demne decît 
membri ai CSM, sunt membri ai CSM care nu sunt plasați pe pagina web a CSM. 
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Mai sunt unele probleme cu experții. Adevărul e că informația nu este chiar 

actualizată. Problema e că noi nu avem un specialist (IT), vine un băiat care ne 
ajută de la un caz la altul și nici nimeni din colaboratorii noștri nu cunoaște toată 
mașinăria asta, dar obiecții sunt și trebuie luate în considerare.  

 
Victor Zaharia: Pînă în 2016 probabil vor fi și broșuri informative. 

 
Nichifor Corochii: Da, broșuri ... Dacă la acest punct nu sunt alte comentarii, 
trecem la Acțiunea 1.1.4(1): Efectuarea unui studiu privind practica finanţării 

sistemului judecătoresc din ultimii ani, luînd în considerare practicile 
internaţionale în domeniul finanţării sistemului judecătoresc. La acest subiect s-a 
mai discutat anterior, dacă e suficient mergem mai departe. 

 
Valentin Coval: Este suficient. 
 
Nichifor Corochii: Acțiunea 1.1.5(1): Elaborarea proiectului de modificare a unor 
acte legislative, inclusiv a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea 
judecătorească, în vederea creării funcțiilor de administratori ai instanțelor 
judecătorești şi reexaminării funcţiilor de preşedinţi ai instanţelor judecătoreşti.  

 
După cum am spus, așteptăm publicarea legii și o să vedem care sunt prevederile 
legale. Evident, aici o să trebuiască să venim cu regulamente că, de fapt, în 
proiectul legii erau toate competențele administratorilor indicate. Toate 
competențele erau expres arătate. 

 
Noi, de fapt nu gaseam tangențe în problema dreptului administratorului să 
angajeze colaboratorii instanței, să-i elibereze. A doua problemă era cine va numi 
administratorul instanței judecătorești: DAJ sau președintele instanței, sau să fie 
numit prin concurs în baza Legii nr. 150 în cadrul Comisiei de selectare. 
 
Domnica Manole: Care variantă a rămas? 
 
Nichifor Corochii: Cred că o să fie în bază de concurs. Fiecare instanță își va 
angaja administratorul. Evident, în baza hotărîrii Comisiei. 
 
Acțiunea 1.1.5(2): Elaborarea regulamentului de organizare a concursului de 
suplinire a funcţiilor de administratori ai instanţelor judecătoreşti şi a altor acte 

normative, de fapt, va stabili acel mecanism de organizare a concursului. Aceasta 
va fi, de fapt, varianta cea mai optimă, deoarece nu poți pentru un angajat cu statut 
de funcție publică să mergi pe o procedură, iar pentru altul să mergi pe o procedură 
mai deosebită. Și ca să fiu sincer, chiar am fost împotrivă ca acest lucru să fie sub 
acoperirea MJ și a DAJ. Nu am dorit ca instanțele să depindă de această instituție, 
pentru că se propunea ca DAJ să numească administratorii instanțelor, chiar am 
dorit să fugim de lucrul acesta. 
 
Tatiana Ciaglic: În unele aspecte ei ar trebui să depindă de DAJ. 
 
Nichifor Corochii: Nu, asta n-ar fi fost ideea cea mai buna, dacă noi vorbim să 
acordăm instanțelor o autonomie. 

 
Tatiana Ciaglic: Ar trebui, totuși, de prevăzut o colaborare a noastră cu 
administratorii. 
 



Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016  6 
 

Nichifor Corochii: Dar nici nu se discută. Discutăm cine trebuie să fie factorul de 
decizie. Dacă a fost acceptată acea formulă chiar nu știu ce alte regulamente vor 
trebui elaborate pentru că este Legea privind funcția publică și statutul 
funcționarului public și este arătat tot mecanismul. 

 
Acțiunea 1.1.5(3): Optimizarea schemei de încadrare a personalului instanţelor  

judecătoreşti în funcţie de volumul de lucru din ultimii 5 ani şi de nivelul 
performanţelor conform modulului PIGD, prin sporirea sau reducerea personalului 
instanței de judecată. Eu n-aș fi vrut să discutăm, dar dacă cineva insistă. O să 

avem legea, o să avem structura. 
 
Tatiana Ciaglic: Un momemnt am vrut să menționez la această acțiune. Pentru a 

elabora schema de încadrare trebuie oricum, eventual, de a determina volumul de 
lucru care va fi util și pentru această acțiune și pentru optimizarea hărții dislocării 
instanțelor judecătorești. Fără acest volum optim de lucru noi avem niște date 
generale incomplete ceea ce nu e obiectiv și relevant pentru noi. De aceea eu 
consider că ar trebui să atragem o atenție sporită la stabilirea volumului optim de 
lucru per judecător, per funcționar din cadrul aparatului instanței. Acest lucru a 
fost prevăzut și în sistemul finanțării sistemului judecătoresc. Consider că e foarte 
necesar să atragem atenția la volumul de lucru. 

 
Vladislav Gribincea: Nu putem să spunem că acțiunea nu e realizată pentru că 

avem un termen limită. 
  
Stela Pavlov: Dar nici cel puțin un început nu este. Nu a fost prezentată nici un fel 
de informație. 
 
Nichifor Corochii: Dar este și prematur. Sperăm că legea va cuprinde acele 
prevederi, iar cele 504 unități de judecători vor fi lăsate la discreția CSM pentru a 
echilibra lucrul per instanțe. Schema ar putea fi optimizată după publicarea legii și, 
chiar și în contextul acelei inițiative a dlui Poalelungi, cu salarizarea și cu crearea 
unei structuri noi în instanță unde va fi Serviciul grefă, care va asigura actul de 
justiție și cel de administrare care va ține activitățile de ajutorare, de menținere, 
atunci noi o să putem vorbi chiar de o schemă de încadrare ca atare și asta nu cred 

că va fi mai devreme de ianuarie 2013. Poate o să avem undeva prin decembrie 
schema, dar schema aprobată, cu salarizare sperăm s-o avem în ianuarie. Chiar 
săptămîna trecută dl Lastavețchi lucra la o schemă de încadrare și sub aspectul 

noilor funcții din cadrul Legii nr. 548 și Legii nr. 155 ținînd cont de clasificatorul de 
funcții și de necesitățile instanțelor de apel și CSJ și deja de acolo cred că o să 
mergem de a prelua un model și pentru instanțele de fond. 

 
Acțiunea 1.1.6.(1): Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, 
inclusiv a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și a  
Legii nr. 949-XIII  din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul de calificare şi atestarea 
judecătorilor, şi elaborarea proiectului de lege privind selectarea, avansarea în 
carieră  şi evaluarea performanţelor judecătorilor. Este vorba să fie publicată Legea.  
 
Valentin Coval: Dvs. aveți careva indicatori de performanță a judecătorilor. 

 
Nichifor Corochii: Nu, pentru evaluarea performanțelor, cu părere de rău, nu 

avem. Avem doar pentru criterii de selectare. Noi am mai discutat la acest subiect. 
Sunt colegi cointeresați să ne ajute la elaborarea criteriilor de evaluare a 
performanțelor judecătorilor. 
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Stimați colegi, eu nu sunt sigur că noi ar trebui să discutăm acum la acțiunile 
1.1.6(1) și (2), să așteptăm publicarea legii. 
 
Acțiunea 1.1.7(1): Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, în 
vederea unificării procedurii de numire a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor 
instanţelor judecătoreşti. S-au propus modificări, eu nu știu sub ce aspect se are 
aici în vedere. 
 
Vladislav Gribincea: Aici se are în vedere că trebuie elaborate criteriile de selectare 
și numire a persoanelor în funcții administrative în instanțe. Astfel de creterii eu nu 

știu dacă le avem. 
 
Valentin Coval: Aici nu despre criterii, dar despre procedură se vorbește. 

 
Vladislav Gribincea: Despre asta și este vorba. Eu nu știu dacă criteriile acestea au 
fost luate în calcul la redactarea acestui proiect de lege. Și atunci care este sensul 
să scriem că legea este dacă nimeni nu a văzut-o. 

 
Nichifor Corochii: La acțiunea 1.1.7(2): Elaborarea regulamentului Consiliului 
Superior al Magistraturii  privind criteriile şi procedura de selectare şi numire a 
preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti și la acțiunea 1.1.7(3): 

Implementarea noii proceduri de selectare şi numire a preşedinţilor şi 
vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti este cam aceeași situație. 

 
La acțiunea 1.1.8: Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995  cu privire la statutul  judecătorului 
dacă sunt careva sugestii. Acțiunea e realizată. 
 
Valentin Coval: Aici la general se vorbește. Dar dacă este așa proiect adoptat în 
Parlament și este adoptat în a doua lectură pentru ce mai discutăm. Este, foarte 

bine. 
 
Nichifor Corochii: La pct. 1.1.9(1) trebuie să considerăm că acțiunea este realizată 
pentru că, prin lege trebuie să se dea noua componență, competențe CSM și 
Adunării Generale a Judecătorilor, modul de desfășurare a Adunării Generale a 

Judecătorilor, etc. 
 
Acțiunea 1.1.9(2): Efectuarea unui studiu privind activitatea Consiliului Superior al 

Magistraturii, axat pe cadrul normativ şi activitatea practică a acestuia – MJ. 
 
Stela Pavlov: Aici dra Nadejda Hriptievschi ne-a comunicat că, Centrul de Resurse 
Juridice din Moldova efectuează un studiu cu privire la transparența și eficiența 
CSM, care este realizat cu suportul Fundației Soros-Moldova, raport ce urmează a fi 
făcut public în luna noiembrie. Activitatea respectivă nu a fost inițiată pentru SRSJ, 

dar a coincis cu aceasta. 
 
Vladislav Gribincea: Noi efectuăm un studiu cu privire la transparența și eficiența 
CSM, însă noi în studiu nu vom analiza selectarea și sancționarea judecătorilor, ci 

doar activitatea acestuia.  
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Nichifor Corochii: Acțiunea 1.1.11(3): Instalarea în cadrul instanţelor judecătoreşti 

a sistemelor de control acces pentru asigurarea securităţii acestora. Avem studiu de 
fezabilitate efectuat, la care ne-au ajutat colegii din Program (USAID), în rapoarte 
este reflectat. Ceea ce ține de procurarea echipamentului, m-am uitat peste 
proiectele de bugete și chiar nu pot să spun din contul cui va fi efetuată. Pentru 
echipamente în buget nu sunt prevăzute mijloace pentru nici o instanță. 

 
Aceeași situație este și la acțiunea 1.1.11(4): Reutilarea sălilor de judecată în vederea 
dezinstalării mecanismelor de izolare a inculpaţilor în timpul procesului pentru 
respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie. 
 
La acțiunea 1.2.1(1): Elaborarea proiectelor de modificare a unor acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al 
Magistraturii şi a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea 
judecătorească,  în scopul instituirii votului deschis pentru hotărîrile Consiliului 
Superior al Magistraturii, a obligaţiei de a motiva şi publica hotărîrile Consiliului, 
inclusiv opiniile separate ale membrilor acestuia, pe pagina web etc., în varianta de 
modificare pe care am vazut-o era vorba ca CSM să nu dea votul de deliberare 
secret, dar votezi deschis și îti motivezi punctul de vedere, dacă ai opinie separată, 

din timp o motivezi. De motivarea hotărîrilor s-a discutat, despre votul deschis nu 
erau discuții. Poate s-a introdus acest subiect, dacă s-a introdus o să vedem, dar 
dacă s-a introdus prin lege, atunci discuțiile sunt clare cu atît mai mult că aici se 
indică ca acțiune realizată. 
 
Cu revizuirea regulamentelor CSM privind transparenţa activităţii Consiliului şi a 
instituţiilor subordonate (acțiunea 1.2.1(2)), am discutat cu colegii, avem undeva 8 
regulamente ce urmează a fi revizuite. 
 
Acțiunea 1.2.2(1): Efectuarea monitorizării privind funcţionalitatea Programului 

integrat de gestionare a dosarelor (PIGD). 
 
Tatiana Ciaglic: Trebuie să divizăm monitorizarea funcționalității și monitorizarea 
utilizării a PIGD.  Ceea ce ține de monitorizarea funcționalității noi avem rapoartele 
efectuate de CTS despre deficiențele funcționalității, iar ceea ce ține de monitorizarea 
utilizării, Programul de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept (USAID), în 
prezent, elaborează o evaluare a instanțelor judecătorești. Rezultatele vor sta la baza 
lucrărilor grupului de lucru pentru optimizarea PIGD. În prezent se implementează 
versiunea a treia a programului, sunt anumite deficiențe. 
 
Adrian Grigorev: Versiunea a treia este deja implementată. Ieri a fost la CSJ. A fost 
implementată în toate instanțele judecătorești, în afară de judecătoria militară și 
judecătoria Bender. 
 
Nichifor Corochii: Referitor la acțiunea 1.2.2(4): Îmbunătățirea PIGD, majoritatea 
din Dvs. cunoașteți că chiar și în proiectul de lege erau prevăzute noi metode de 
distribuire aleatorie a dosarelor, precum și metodologii de formare a completelor de 
judecată. S-a discutat și cu colegii de la Centrul de Guvernare Electronică să se 
prevadă noi situații, de ex. protecția datelor cu caracter personal. Probabil o să 
reușim să implementăm și acel volum ce ține de gradul de complexitate și optim de 
lucru. Ceea ce ține de PIGD, colegii lucrează la sistemul de înregistrare audio 

Femida.  
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Va fi o singură intervenție la începutul anului pentru formarea completelor de 
judecată. Va fi posibil și cu intervenții. 

 
Domnica Manole: Există și factorul uman, de care, cu regret, nu se ține cont, 

factorul psihologic de conlucrare. 
 
Nichifor Corochii: Momentul acesta noi îl vom depăși.  

 
Alexandru Gheorghieș: Factorul uman nu va putea fi exclus totalmente din PIGD. 
 
Vladislav Gribincea: Sigur, sistemul cum este el așa nu va satisface marele 
manevre, chiar dacă sunt scrise așa. 

 
Tatiana Ciaglic: În prezent Centrul de Guvernare Electronică evaluează PIGD după 
cîțiva parametri. A fost elaborat un raport privind implementarea Legii privind 
organizarea judecătorească în ceea ce ține de principiul distribuirii aleatorii a 
dosarelor și au fost identificate anumite aspecte care în Program ar putea fi 
perfecționate. Acestea vor fi, de asemena, discutate în grupul comun la începutul-
mijlocul lunii septembrie. 
 
Nichifor Corochii: Totul e clar. Trecem la următoarea acțiune 1.2.2(6): Asigurarea 

instanţelor cu echipamentul necesar înregistrării audio/video a şedinţelor de 
judecată. Aici chiar avem un suport foarte masiv. Totuși cum vom proceda în 
instanțele de judecată unde nu avem săli pentru a instala echipamentul? 

 
Tatiana Ciaglic: În ianuarie-februarie curent, noi am avut mai multe ședințe de 
lucru cu reprezentanți ai instanțelor judecătorești din mun. Chișinău pe utilizarea 
sistemului Femida și ei au dat anumite recomandări. Astfel, ar fi oportun de a 
prioritiza cauzele. 
 
Nichifor Corochii: La acțiunea 1.2.2(8): Elaborarea planului de instruire a 

personalului judecătoresc şi a judecătorilor în domeniul utilizării tehnologiilor 
informaţionale şi a Programului integrat de gestionare a  dosarelor și acțiunea 
1.2.2(9): Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului judecătoresc şi a 
judecătorilor în domeniul utilizării tehnologiilor informaţionale chiar nu aș fi vrut să 
ne oprim, este arătat ca acțiuni realizate și care urmează a fi realizate. 
 
Mergem mai departe. Acțiunea 1.2.3(1): Elaborarea proiectului de   modificare a 

Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003, a Codului de 
procedură civilă nr.225-XV din 30 mai 2003 şi a Legii contenciosului administrativ 
nr. 793-XIV din 10 februarie 2000. Pe CPP și CPC avem deja toate modificările. 
 
Vladislav Gribincea: Ar trebui de transmis un mesaj MJ să se apuce de 
modificarea Legii contenciosului administrativ. 
 
Valentin Coval: Atunci aici trebuie de indicat că acțiunea e parțial realizată. 
 
Nichifor Corochii: Acțiunea 1.2.3(2): Elaborarea proiectului de modificare a Codului 

contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008. Deci, cel mai dureros capitol. 
 
Vladislav Gribincea: Este vorba de proiectul acela elaborat în 2010? 
 
Stela Pavlov: Da.  
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Nichifor Corochii: La acțiunea 1.2.3(4): Elaborarea standardelor privind durata 

actelor procesuale în cursul examinării cauzei şi elaborarea metodologiei de control  
al aplicării acestora, probabil se are în vedere modificările la art. 192. 
 
Tatiana Ciaglic: Este un proiect de lege privind ședințele de judecată consecutive și 
de competență. Acolo cam tot același lucru, numai că pentru anumite categorii de 
dosare. Eventual ar putea fi transpuse și pe alte cauze. 
 
Nichifor Corochii: Aici se pune pe seama CSM. Rezultă că, într-un fel CSM ar 
putea să iasă către CSJ cu o solicitare sau cu un demers prin care ar solicita niște 
recomandări ținînd cont de practica preluată din mai multe instanțe pentru a 

prevedea termenul maxim și termenul mediu și care ar fi un termen optim în 
viziunea Plenului CSJ. Va fi Hotărîrea Plenului CSJ referitoare la durata actelor de 
procedură și cursului de examinare, deci va fi inițiativa CSM pentru ca CSJ să se 
pronunțe pe situație. 
 
Mergem mai departe. Acțiunea 1.2.6(1): Elaborarea proiectului de  modificare a unor 
acte legislative, inclusiv a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul 
judecătorului, în vederea includerii judecătorului de instrucţie în corpul 
judecătoresc comun în calitate de judecător specializat în materia respectivă. Se 
propune de a lichida instituția judecătorului de instrucție. Toți judecătorii vor avea 

un statut comun. 
 
Urmează evaluarea performanţelor judecătorilor de instrucţie și elaborarea 

regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii privind procedura şi condiţiile 
de numire a judecătorilor de instrucţie (acțiunea 1.2.6(2) și (4)). 

 
INJ urmează cu elaborarea unui nou concept de instruire continuă a judecătorilor, 
procurorilor şi a altor reprezentanți ai sectorului justiţiei (acțiunea 1.3.1(1)). Aveți 

deja un grup format. 
 
Olga Pisarenco: Da, am convocat deja prima ședință. Consiliul de mediere am 
înțeles că este și poate să vină un reprezentant. De la MJ nu avem reprezentant, nu 
avem nici măcar desemnat. În principiu, discutăm cu Programul ROLISP să ne 
acorde asistență. 
 
Nichifor Corochii: Aveți și revizuirea planului de învăţămînt pentru formarea 
iniţială și a programelor existente şi elaborarea programelor pentru disciplinele noi 
la 1.3.2(4), văd aici și elaborarea unor metode moderne de instruire (acțiunea 

1.3.2(6)).  
 
Olga Pisarenco: La elaborarea metodelor moderne colaborăm cu Fundația IRZ, 
organizăm un seminar pentru formatori care vor fi antrenați în elaborarea 
metodelor. Cu Programul ROLISP, de asemenea, colaborăm în vederea acordării 
asistenței la elaborarea unor metode moderne de instruire. 
 
Nichifor Corochii: La acțiunea 1.3.3(1) - Efectuarea unui studiu şi formularea de 
recomandări privind necesitatea specializării judecătorilor pe cauze specifice și 
1.3.3(5) - Efectuarea studiului privind oportunitatea creării sistemului de instanţe 
administrative, este vorba de niște specializări pe cauze specifice. Eu cred că nu e 
cazul noi aici să ne oprim, va fi legea și atunci vom discuta. 
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Acțiunea 1.3.5(2): Elaborarea actelor normative ale Consiliului Superior al 

Magistraturii necesare pentru evaluarea performanţei judecătorilor, vorbim de acele 
regulamente și recomandări despre care am discutat deja pentru evaluarea 
performanțelor judecătorilor. 

 
Mai avem crearea Colegiului de evaluare a performanţei judecătorilor (acțiunea 
1.3.5(3)), vine legea și alegerea. 

 
Acțiunea 1.3.7(1): va fi publicată legea și vom vedea ce modificări sunt acolo. 

 
Acțiunea 1.3.7(2): va fi publicată legea și vom modifica și regulamentele CSM. 
 
Acțiunea 1.3.8(1): Efectuarea unui studiu privind spectrul de abateri disciplinare şi 

procedura disciplinară în vederea ajustării acestora la realităţile din sistem şi la 
standardele europene. 
 
Vladislav Gribincea: Colega mea face studiul dat, ea compară practica altor țări și 
pentru a putea fi ajustată procedura disciplinară la la cele europene. Este necesar 
de a extinde termenul pînă în luna decembrie. 
 
Nichifor Corochii: Acțiunea 1.3.9 – cred că toată lumea știe, cu imunitatea este 

legea adoptată.  
 
Cu asistentul judecătoresc (acțiunea 1.310(1)), cum i se spune, referentul, de 

asemenea, există cadrul legal. 
 
Și acțiunea 1.3.10(3): Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de 
învățămînt pentru instruirea continuă a  asistenţilor  judiciari. Dacă va fi cadrul 
legal, atunci vor fi și instruiri. 
 

 

S-a decis: 

 aprobarea, cu majortitatea absolută a voturilor membrilor (cu drept 

de vot)  prezenţi la şedinţă a proiectului Raportului cu menţiunile 
expuse în cadrul şedinţei de lucru; 

 desfăşurarea următoarei şedinţe a Grupului de lucru pe data de 
28.09.2012, ora 14.00.  

 

 

  

 

Preşedintele Grupului                                    Secretarul Grupului 
 

  

____________________                                               _________________ 

 

Nichifor COROCHII                                            Stela PAVLOV 
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Anexa nr. 1 

 
Lista persoanelor care au fost prezente la Ședința Grupului de Lucru pentru Pilonul I 

 

Nr. 
 

Nume/Prenume Instituția 
 

 Membri cu drept de vot  

 
1. 
 

 
Nichifor Corochii 

 
Consiliul Superior al Magistraturii 

 
2. 

 
Domnica Manole 
 

 
Curtea de Apel Chişinău 

 
3. 

 
Olga Pisarenco 
 

 
Institutul Național al Justiției 

 
4. 
 

 
Tatiana Ciaglic  

 
Depatamentul Administrare Judecătorească 

 
5. 
 

 
Valentin Coval 

 
Consiliul Superior al Procurorilor 

 
6. 
 

 
Alexandru Gheorghieş 

 
Curtea de Apel Bălţi 

 
7. 
 

 
Adrian Grigorev 

 
Centrul de Telecomunicaţii Speciale 

 
8. 
 

 
Daniela Nemerenco 

 
Centrul de Guvernare Electronică 

 
9. 
 

 
Vladislav Gribincea 

 
Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 
10. 
 

 
Victor Zaharia 

 
Institutul de Reforme Penale 

 Membru observator  

 
11. 
 

 
Ina Pîslaru 

 
USAID 

 Secretariatul  

 
12. 
 

 
Stela Pavlov 

 
Ministerul Justiției 

 


