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PILONUL I 

STATISTICĂ GENERALĂ SRSJ 

 
Graficul de mai jos reflectă nivelul de implementare a Pilonului respectiv conform Strategiei și Planului de Acțiuni la data indicată în axa orizontală. 

Astfel, codul numeric ”1409” presupune: primele două cifre ”14” - anul 2014, ultimele două cifre ”09” – luna septembrie. 

Fonul albastru reflectă volumul de lucru (din totalul pe Pilonul respectiv pînă la finele Strategiei și Planului de Acțiuni - 2016) programat pentru etapa 

respectivă (i.e. septembrie 2014). 

Coloanele de culoare galbenă indică cota realizată la data respectivă. 

Precizăm că volumul de lucru pentru Pilon a fost calculat în dependență de următoarele criterii: numărul de acțiuni în Pilon, numărul de indicatori ai 

acestor acțiuni, ponderea direcțiilor stategice/domeniilor de intervenție/acțiunilor/indicatorilor după cum au fost stabilite de către Grupul de lucru. 

 
 
Performanța instituțiilor 

Tabelul de mai jos reflectă performanța instituțiilor raportată la volumul de lucru integral prevăzut în PilonulI conform Planului de Acțiuni pentru 

implementarea Strategiei pînă la finele acesteia (2016). Volumul de lucru total în Pilonul respectiv pentru toate instituțiile reprezintă 1,00, iar fiecărei 

instituții îi revine o cotă din acest total (de ex. Ministerului Justiției îi revine cea mai mare parte, care constituie cota 0,65 din 1,00). Drept criteriu 

pentru aprecierea respectivă a fost luatăresponsabiltatea implementării și raportării repartizate instituțiilor (primul loc ocupat în lista instituțiilor 

implementatoare la acțiunea respectivă). La fel, este de menționat că cota parte a volumului de lucru pentru instituție a fost calculată în dependență de 

următoarele criterii: numărul de acțiuni de care e responsabilă instituția, numărul de indicatori ai acestor acțiuni, ponderea direcțiilor 

stategice/domeniilor de intervenție/acțiunilor/indicatorilor după cum au fost stabilite de către Grupul de lucru. 

Rîndul ”Ponderabilitatea indicatorilor realizați (din max. 1,00)” reflectă cota implementată din volumul de muncă total (în Pilonul respectiv) repartizat 

instituției. 

Rîndul ”Ponderabilitatea indicatorilor realizați în raport cu volumul de lucru (%)” reflectă coraportul procentual dintre cota implementată și volumul 

de muncă total (în Pilonul respectiv) repartizat instituției. De ex. Ministerul Justiției a implementat 0,44 din cota 0,65 atribuită în Pilonul respectiv 

conform Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei pînă la finele acesteia (2016), ceea ce reprezintă 68%. 

 MJ INJ CSM MAI MMPSF IJ 
Volumul de lucru (ponderat) în cadrul acestui 

pilon (din max. 1,00) 

0,65 0,14 0,19 0,01 0,01 0,01 

Ponderabilitatea indicatorilor realizați (din max. 

1,00) 

0,44 0,07 0,11 0,00 0,00 0,00 

Ponderabilitatea indicatorilor realizați în raport cu 

volumul de lucru (%) 

68 50 59 21 50 43 

 

Total acțiuni Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete sau irelevante 

120 80 27 10 3 

100% 67% 22% 8% 3% 

REALIZĂRI IMPORTANTE / IMPACT 

 Studiul de oportunitate privind optimizarea hărţii dislocării instanţelor judecătoreşti în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale 

instanţelor, optimizarea numărului de judecători şi asigurarea utilizării cât mai eficiente a resurselor disponibile(acţiunea1.1.1 punct. 1). 

Studiul cu privire la optimizarea hărții judiciare din Republica Moldova a fost efectuat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova și prezentat pe 12 

februarie 2014.Studiul recomandă optimizarea numărului de judecători şi personal administrativ în curţile de apel şi judecătorii, precum şi renunţarea 

la judecătoriile de sector cu un număr redus de judecători, prin comasarea acestora cu alte judecătorii. Studiul se concentrează pe realocarea funcţiilor 

de judecători cu scopul de a asigura un volum de muncă comparabil pentru toţi judecătorii din Republica Moldova. Recomandările studiului se 

bazează, în special, pe datele socio-demografice, numărul şi tipul dosarelor examinate de judecătorii şi curţile de apel în anii 2010-2012. În ceea ce 

priveşte comasarea judecătoriilor, studiul prezintă trei scenarii, în funcţie de numărul minim de judecători per instanţă: 5, 7 sau 9 judecători. Studiul a 

fost realizat cu implicarea Ministerului Justiţiei şi a Consiliului Superior al Magistraturii și se adresează, în primul rând, factorilor de decizie 

(Parlament, Guvern și CSM), în vederea luării deciziei cu privire la oportunitatea optimizării hărții judiciare.  

 Studiul cu privire la specializarea judecătorilor și oportunitatea creării sistemului instanţelor de contencios administrativ în Republica 

Moldova(acţiunea1.3.3. punct. 1), efectuat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova și prezentat pe 12 februarie 2014.Pentru acest studiu a fost 

analizat volumul de lucru în anii 2010-2012 al celor două instanţe judecătoreşti specializate din ţară (economică şi militară), al judecătorilor de 

A
ct

u
al

, 1
2

1
2

,  
0

.2
7

   

A
ct

u
al

, 1
3

0
3

,  
0

.3
1

   

A
ct

u
al

, 1
3

0
6

,  
0

.3
5

   

A
ct

u
al

, 1
3

0
9

,  
0

.4
3

   

A
ct

u
al

, 1
3

1
2

,  
0

.4
5

   

A
ct

u
al

, 1
4

0
3

,  
0

.5
1

   

A
ct

u
al

, 1
4

0
6

,  
0

.5
8

   

A
ct

u
al

, 1
4

0
9

,  
0

.6
3

   

A
ct

u
al

, 1
4

1
2

,  
-

A
ct

u
al

, 1
5

0
3

,  
-

A
ct

u
al

, 1
5

0
6

,  
-

A
ct

u
al

, 1
5

0
9

,  
-

A
ct

u
al

, 1
5

1
2

,  
-

A
ct

u
al

, 1
6

0
3

,  
-

A
ct

u
al

, 1
6

0
6

,  
-

A
ct

u
al

, 1
6

0
9

,  
-

A
ct

u
al

, 1
6

1
2

,  
-

Pilon 1 Sistemul judecătoresc

Plan

Actual

http://crjm.org/category/publications/justitie/
http://crjm.org/category/publications/justitie/
http://crjm.org/category/publications/justitie/


instrucţie, precum şi volumul de lucru depus pentru examinarea cauzelor de contencios administrativ. Studiul prezintă rezultatele unui sondaj privind 

specializarea judecătorilor, desfăşurat printre judecătorii instanţelor de toate nivelele din Moldova. În final, studiul examinează oportunitatea creării 

instanţelor de contencios administrativ în Republica Moldova. Concluziile şi recomandările din studiu vizează opţiunile de specializare a 

judecătorilor, modalităţile suplimentare de îmbunătăţire a performanţei instanţelor şi reducerea volumului de lucru al judecătorilor, precum şi 

oportunitatea de implementare a specializării judecătorilor în domeniul contenciosului administrativ.Potrivit rezultatelor Studiului, analiza numărului 

de dosare administrative examinate de sistemul judecătoresc din Republica Moldova în perioada 2010-2013 utilizate pentru acest studiu nu permite 

să se ajungă la  concluzia că există un număr suficient de cauze de contencios administrativ pentru a justifica înființarea instanțelor de contencios 

administrativ. Acest lucru duce la concluzia că volumul de muncă actual nu justifică crearea de instanțe de contencios administrativ în țară.În 

contextul necesităţii specializării judecătorilor pe cauze specifice, se recomandă a ţine cont şi de rezultatele Studiului de fezabilitate privind instanţele 

specializate în cauzele cu implicarea copiilor în Republica Moldova realizat de către Institutul de Reforme Penale în 2011, care conţine o serie de 

recomandări pe termen scurt, mediu şi lung (până în anul 2015). 

 

 În ceea ce priveşte activitatea complexă de reamplasare a instanţelor judecătoreşti şi optimizare a numărului de judecători (acţiunile 1.1.1 

punct. 2 şi punct. 3), menţionăm că prin Legea nr. 177 din 25.07.2014 a fost dispusă lichidarea Curții de Apel Bender, care şi-a încetat activitatea la 

data de 08.08.2014. Competenţa, inclusiv cauzele aflate la examinare şi bunurile mobile ale Curţii de Apel Bender se transmit Curţii de Apel 

Chişinău. Potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii va propune judecătorilor Curţii de Apel Bender transferul, cu acordul lor, în funcţiile 

vacante de judecători la alte instanţe judecătoreşti. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative a fost aprobat la ședința Guvernului din 16 iulie 2014.Adoptarea legii va 

contribui la îmbunătăţirea activităţii Institutului Naţional al Justiţiei, a organelor sale de conducere, precum şi a unor organe facultative (Comisia 

pentru examenele de absolvire, Comisia pentru examenele de admitere etc.), sporirea eficienţei Institutului prin crearea mecanismului de evaluare a 

calităţii cursurilor de instruire predate în cadrul acestuia, sporirea transparenţei activităţii Institutului şi procesului de luare a deciziilor de către 

organele de conducere a acestuia.Acest proiect de Lege este relevant şi în contextul acţiunii 1.3.4. punct. 1privindmodificarea legislaţiei în vederea 

unificării sistemului de accedere la profesia de judecător. Reieşind din faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative s-a reunificat procedura de accedere în funcţia de judecător şi au fost operate modificări în legislaţie 

în partea ce se referă la persoanele ce candidează la funcţia de judecător în virtutea vechimii în muncă, o primă intervenţie proiectului de lege aprobat 

de Guvern la 16 iulie 2014 se referă la expunerea Capitolului III din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei în redacţie nouă.  

 Crearea sistemului care să permită determinarea completă și la timp a necesităților de instruire a reprezentanților sectorului 

justiției(acţiunea 1.3.2 punct. 1)Metodologia de determinare a necesităților de formare inițială a candidaților la funcția de judecător și Metodologia 

de determinare a necesităților de formare continuă a judecătorilor au fost elaborate în parteneriat cu Programul ROLISP, USAID, și au fost aprobate 

prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.13/3 din 27.12.2013.Metodologia de determinare a necesităților de formare inițială a candidaților la funcția de 

procuror și Metodologia de determinare a necesităților de formare continuă a procurorilor au fost aprobate prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/3 din 

31.01.2014.Metodologia de determinare a necesităților de formare a grefierilor, asistenților judiciari, șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești și 

consilierilor de probațiune a fost aprobată prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/2 din 18.07.2014. 

 Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul 

judecătorului şi a Legii nr. 950-XIII din 19 iulie 1996cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor(acţiunea 

1.3.8. punct. 2). Potrivit Opiniei, în general, proiectul de lege este în conformitate cu standardele europene şi este salutabil. Totodată, Opinia conţine 

şi o serie de recomandări pentru îmbunătăţirea proiectului.La 15.08.2014, Legea nr. 178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a 

judecătorilor, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului, a fost publicată şi va intra în vigoare la 1 ianuarie 2015 

 

 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. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea reformării instituţiei 

imunităţii judecătorilor(acţiunea 1.3.9. punct.1).Prin Legea nr. 177 din 25.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, adoptată 

prin angajarea răspunderii Guvernului, au fost efectuate intervenţii privind inviolabilitatea judecătorului în articolul 19 din Legea cu privire la statutul 

judecătorului şi articolul 23 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii.Urmare modificărilor, la cazurile cândnu e necesar acordul 

Consiliului Superior al Magistraturii pentru pornirea urmăririi penale se atribuie şi infracţiunile de spălare a banilor şi îmbogăţire ilicită, precum şi 

cele flagrante.De asemenea, prin derogare de la regulile generale, după începerea procesului penal şi până la începerea urmăririi penale, în cazul 

infracţiunilor specificate la art. 243, 324, 326 şi 3302 din Codul penal al Republicii Moldova, judecătorul poate fi reţinut, supus aducerii silite, 

percheziţionat, în condiţiile Codului de procedură penală, fără acordul Consiliului Superior al Magistraturii, doar cu autorizaţia Procurorului 

General sau a prim-adjunctului, iar în lipsa acestuia – a unui adjunct desemnat în temeiul ordinului emis de Procurorul General. 

NEREALIZĂRI / CAUZE: 

 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(act. 1.1.2 punct. 2dinDomeniul „Asigurarea accesului la justiţie sub aspectul costurilor”) nu poate fi realizată 

fără implementarea acţiunii privind 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. 

 Efectuarea studiului privind uniformizarea practicii judiciare și asigurarea respectării principiului securității raporturilor juridice(act. 

1.2.4. punct. 1).Pe de o parte s-a invocat că uniformizarea practicii judiciare are loc prin emiterea periodică a Recomandărilor CSJ în acest sens. 

Această acțiune este coordonată de Ministerului Justiției, partenerul de implementare fiind ABA Roli Moldova (studiul urmează a fi prezentat în 

toamna anului 2014). 

 Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al INJ în conformitate cu modificările legislației(act. 1.3.1. punct. 3). 

Nerealizarea acţiunii este cauzată de întârzierea promovării modificărilor în Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei. 

 Crearea unui centru de informații juridice accesibil pentru judecători, procurori și reprezentanții altor profesii juridice(act. 1.3.1. punct 4). 

Institutul Naţional al Justiţiei consideră ca fiind necesară majorarea statului său de personal cu 12 unități de personal administrativ și 2 unități de 

personal auxiliar. Ministerul Finanțelor susţine doar completarea cu 6 unități de personal.Suplimentar, aparent se constată şi insuficiența mijloacelor 

financiare pentru dotarea Centrului. 

 Stabilirea unor criterii obiective de determinare a necesarului de mijloace financiare pentru instruirea iniţială şi continuă(act. 1.3.1. punct. 

8). Grupul de lucru creat întru realizarea acţiunii a discutat un proiect de document elaborat de către personalul INJ şi nu a putut identifica clar 

raţionamentul acţiunii. Totodată, INJ a invocat necesitatea asistenţei externe. Astfel, poziţia instituţiilor implementatoare este confuză. 

DIFICULTĂȚI: 
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 Efectuarea unui studiu de fezabilitate, luându-se în considerare studiile efectuate anterior în acest domeniu(act. 1.1.12. punct. 1).Aparent, 

acţiunea este considerată ca fiind strict condiţionată de acţiunea 1.1.12.p.8 ce ţine de edificarea Palatului Justiţiei (ase vedea mai jos), deşi această 

abordare pare a fi nejustificată. Grupul a calificat acţiunea ca fiind desuetă/irelevantă. 

 Elaborarea proiectuluiPalatului Justiţiei şi a devizului de cheltuieli al proiectului(act. 1.1.12 punct. 8).Potrivit informaţiilor din anii precedenţi, 

la solicitarea Departamentului de Administrare Judecătorească, Primăria mun. Chişinău a comunicat despre inexistenţa unui teren corespunzător 

condiţiilor necesare în acest sens. 

 Elaborarea proiectului de modificare a actelor legislative necesare implementării modificărilor operate în Constituţie (acț. 1.1.9. punct. 

4)Acţiunea 3 din acelaşi domeniu (Consolidarea capacităţilor de autoadministrare a sistemului judecătoresc prin revizuirea rolului, componenţei şi 

competenţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi ale instituţiilor din subordinea acestuia), privind modificarea Constituției, a fost amânată date 

fiind impactul acestei acțiunişi riscul ca proiectul să nu fie examinat în actualul Parlament. 

 Efectuarea unui studiu privind oportunitatea întocmirii procesului-verbal sau a stenogramei şedinţei de judecată şi corelaţia dintre acestea 

şi înregistrările audio/video (acț. 1.2.2. punct. 7).Deşi termenul de realizare este trimestrul I-IV 2014, nu au fost raportate careva acţiuni pentru 

semestrul I 2014, fapt ce sugerează existenţa riscului ca acţiunea să nu fie realizată în termen. 

 Monitorizarea implementării reformei Institutului Naţional al Justiţiei(acț. 1.3.1. punct.6).Există riscul de nerealizare a acţiunii  în termen (anul 

2014) pe motivul întârzierii modificărilor în Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei. 

 Finalizarea reconstrucţiei sediului Institutului Naţional al Justiţiei în vederea asigurării condiţiilor adecvate de instruire a judecătorilor, 

procurorilor şi a altor reprezentanţi ai sectorului justiţiei(act. 1.3.1. punct 7).Reconstrucția sediului INJ a fost realizată în limita mijloacelor 

financiare alocate pentru anul 2013. Însă, dat fiind faptul că mijloacele financiare alocate au fost insuficiente pentru finalizarea reconstrucției, INJ a 

solicitat mijloacele financiare necesare pentru finalizarea lucrărilor în anul 2014, dar care nu au fost alocate. Reconstrucția ar putea fi realizată pe 

parcursul anului 2014 în cazul în care se va modifica bugetul pe parcursul anului și vor fi alocate mijloacele financiare necesare pentru lucrările 

nefinisate. Pentru construcția hotelului și a cafenelei, mijloacele financiare necesare solicitate nu au fost alocate. 

IMPLICARE PARTENERI / SOCIETATE CIVILĂ  

 Studiile cu privire la Optimizarea hărții judiciare din Republica Moldovaşi Specializarea judecătorilor și oportunitatea creării sistemului 

instanţelor de contencios administrativ în Republica Moldova au fost elaborate în cadrul proiectului „Contribuția CRJM la implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiției: Pilonii I și II”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM). Proiectul a fost finanțat de 

Departamentul de Stat al Statelor Unite. Publicaţia Studiului a avut loc cu suportul financiar al Ambasadei SUA în Moldova, în cadrul programului de 

asistenţă în implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției (SRSJ) pentru 2011-2016. 

 Crearea sistemului care să permită determinarea completă și la timp a necesităților de instruire a reprezentanților sectorului justiției. 
(acţiunea 1.3.2 punct. 1).Metodologia de determinare a necesităților de formare inițială a candidaților la funcția de judecător și Metodologia de 

determinare a necesităților de formare continuă a judecătorilor au fost elaborate în parteneriat cu Programul ROLISP, USAID. 

 Comisia de la Veneţia şi Oficiul pentru Instituţiile Democratice şi Drepturile Omului al OSCE au contribuit la îmbunătăţirea proiectului de lege cu 

privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor prin Opinia Comună, adoptată cu nr. 755 / 2014 de Comisia de la Veneţia la cea de-a 98-a Sesiune 

Plenară (Veneţia, 21-22 Martie 2014). 

 ROLISP a acordat asistenţă la realizarea act. 1.2.2. punct. 3Elaborarea modificărilor la regulamentele Consiliului Superior al Magistraturii cu 

privire la modul de funcţionare a Programului integrat de gestionare a dosarelor. 

 Formarea de formatori pentru instruirea inițială și continuă, inclusiv în domeniul metodologiei de instruire (act. 1.3.1. punct. 5) - a fost 

realizată cu asistenţa Misiunii Norvegiene de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM), American Bar Association - Rule 

of Law Initiative(ABA/ROLI), USAID ROLISP,Consiliului Europeişi Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM). 

 Organizarea campaniilor de informare privind modul de funcţionare a sistemului judecătoresc(act. 1.1.3 punct. 4).ROLISP şi Centrul de 

Analiză şi Prevenire a Corupţiei 

 USAID/ROLISP a oferit suport la Instruirea personalului responsabil de elaborarea şi executarea bugetului din cadrul instanţelor 

judecătoreşti (act. 1.1.5. punct. 6),Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului judecătoresc şi a judecătorilor în domeniul utilizării 

tehnologiilor informaţionale(act. 1.2.2. punct. 9), Crearea mecanismului de instruire continuă la distanţă(act. 1.3.2. punct. 7) 

 Monitorizarea implementării modificărilor și a modului de exercitare a funcției de judecător de instrucție(act. 1.2.6. punct. 5).Centrul de 

Resurse Juridice din Moldova (CRJM) 

 Desfăşurarea cursurilor de instruire iniţială şi continuă a  asistenţilor judiciari(act. 1.3.10. punct. 4). USAID/ROLISP şi Banca Europeană 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) 

 Monitorizarea implementării prevederilor privind transparenţa activităţii Consiliului Superior al Magistraturii şi a instituţiilor 

subordonate(act. 1.2.1 punct  3).Centrul de Resurse Juridice din Moldova efectuează monitorizarea, rezultatele căreia vor fi raportate la finele anului 

2014. Proiectul este finanțat de finanțat de USAID prin intermediul Rule of Law Institutional Building Program (ROLISP). 

 Monitorizarea implementării prevederilor referitoare la evaluarea periodică a performanţei judecătorilor(acț. 1.3.5. p. 5)- Oficiul pentru 

Instituţiile Democratice şi Drepturile Omului al OSCE 

ACTVITATEA GRUPULUI DE LUCRU  
În semestrul I 2014, Grupul de lucru pentru Pilonul I a desfășurat 5 ședințe,instituțiile cu cea mai slabă prezenţă fiind Consiliul Superior al 

Procurorilor, Uniunea Avocațilorşi Asociația Judecătorilor (Curtea de Apel) – cîte o şedinţă. 



RECOMANDĂRI ALE GRUPULUI DE LUCRU 
1. Intensificarea eforturilor privind identificarea eventualei asistenţe externe pentru: 

a. efectuarea studiului legislaţiei în vigoare care reglementează cuantumul şi modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum şi al practicilor de 

aplicare a acestora(act. 1.1.2 punct. 1, termen - 2012); 

b. stabilirea unor criterii obiective de determinare a necesarului de mijloace financiare pentru instruirea iniţială şi continuă(act. 1.3.1. punct. 8, termen 

- trimestrul II 2013); 

2. Clarificarea aspectului privind instituţia implementatoare a act. 1.2.4. punct. 1 - Efectuarea studiuluiprivind uniformizarea practicii judiciare și 

asigurarea respectării principiului securității raporturilor juridice 

3. Desfăşurarea consultaţiilor suplimentare întru identificarea consensului vizavi de majorarea numărului de personal al INJ, necesar 

creăriiCentrului de Informații Juridice. (act. 1.3.1. punct. 4) 

4. Întreprinderea măsurilor urgente pentru implementarea în termen a acț. 1.2.2. punct. 7 -Efectuarea unui studiu privind oportunitatea întocmirii 

procesului-verbal sau a stenogramei şedinţei de judecată şi corelaţia dintre acestea şi înregistrările audio/video. 

5. Abordarea subiectului privind edificarea Palatului Justiţiei (acţ. 1.1.12. punct.8), precum şi reexaminarea deciziei de a califica ca fiind 

desuetă/irelevantăact. 1.1.12. punct. 1 - Efectuarea unui studiu de fezabilitate, luându-se în considerare studiile efectuate anterior în acest domeniu 

(Consolidarea capacităţilor instituţionale ale instanţelor judecătoreşti, inclusiv examinarea oportunităţii edificării unui sediu comun pentru toate 

instanţele judecătoreşti din municipiul Chişinău, precum şi a construcţiei/renovării sediilor instanţelor judecătoreşti din întreaga ţară) Aparent acest 

subiect necesită a fi discutat la nivel înalt (de ex. Grupul de lucru pentru Pilonul VII, Guvern, Parlament).1 

 

 
Această acțiune face parte din Strategia de reformare a sectorului justiției, 
realizată în Republica Moldova cu sprijinul financiar al Uniunii Europene 

                                                        
1 Ambele act. 1.1.12. p. 1șiacţ. 1.1.12.p.8au fost calificate desuete in sedinta Grupului de lucru din 22 septembrie 2014. 


