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Data: 14 iunie 2013 

Ședința nr. : 4 

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

Moderator: Dl. Nichifor COROCHII 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

Subiectul I. Monitorizarea acțiunilor prevăzute de Planul de Acțiuni cu termen de realizare pentru 

anul 2012. 

Ministerul Justiţiei:  
1.1.1 p.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; 

1.1.2. p.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; 

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 şi a altor acte legislative; 

1.3.1. p.2 - Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 152-XVI din 

8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei, a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la 

statutul judecătorului și a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură.  

Consiliul Superior al Magistraturii: 

1.2.1. p.2 - Revizuirea regulamentelor Consiliului Superior al Magistraturii privind transparenţa 

activităţii Consiliului şi a instituţiilor subordinate;  

1.2.2. p.3 - Elaborarea modificărilor la regulamentele Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la 

modul de funcţionare a Programului integrat de gestionare a dosarelor; 

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

elaborarea metodologiei de control al aplicării acestora  

1.2.6. p.2 - Evaluarea performanţelor judecătorilor de instrucţie  

1.3.3. p.1 - Efectuarea unui studiu şi formularea de recomandări privind necesitatea specializării 

judecătorilor pe cauze specifice  

1.3.3. p.5 - Efectuarea studiului privind oportunitatea creării sistemului de instanţe administrative 
1.3.5. p.2 - Elaborarea actelor normative ale Consiliului Superior al Magistraturii necesare pentru evaluarea performanţei 

judecătorilor 

 

Subiectul II. Examinarea demersului Ministerului Justitiei nr. 03/4844 din 03.06.2013.                                    

 

Subiectul III. Aprobarea proiectului Planului de activitate -2013 al Grupului de lucru pentru 

Pilonul I. 

 

Subiectul IV. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 6 membri 

b. Nu a fost întrunit cvorumul necesar, astfel ședința nu este considerată debilerativă. 

 

 

 

 

  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 

 

 



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

2 

 

II. Deliberări conform Agendei - 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

Amînarea ședinței din 14 iunie 2013 pentru o altă dată. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data:  5 iulie 2013, ora 15:00 

- 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  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

                            ____________________                                            ____________________ 

 

                                 Nichifor COROCHII                                                 Cristian Natalia                           

                                                      

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

 

 

    Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul VI 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1. Lilia Ioniță Ministerul Justiției 

2 Nichifor Corochii Consiliul Superior al Magistraturii  

3 Oleg Mancevschi  Uniunea Avocaţilor  

4 Valentin Covali Consiliul Superior al Procurorilor 

5. Pavel Grecu Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

6.  Daniela Groza  Reprezentant al societății civile 

B. Membrii observatori  

C. Membrii invitați  

 

1. 

 

Olesea Stamate 

 

Asociația Promo LEX 

2.  Ana Arseni MAI, șef al secției asigurarea securității proceselor judiciare 

D. Secretariat  

1 Natalia Cristian Secretariatul Grupurilor de lucru 

 Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 
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1 Constantin Bragoi Departamentul de administrare judecătorească 

2 Anastasia Pisarenco Institutul Național al Justiției 

3 Ghenadie Nicolaev Curtea Supremă de Justiție 

4 Adrian Grigorev Centrul de Telecomunicații Speciale 

6 Domnica Manole  Curțile de Apel (reprezentant numit de Asociația judecătorilor) 

7 Virgiliu Buhnaci Instanțele judecătorești de prim nivel (reprezentant numit de 

Asociația judecătorilor) 

   

9 Daniela Nemerenco Centrul de Guvernare Electronică 

 

 


