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REZUMAT EXECUTIV

În cadrul prezentului raport sînt oferite detalii și analiza proceselor privitor la: mecanismul de coordonare și monito-
rizare a implementării SRSJ, proiectele UE de asistență și susținere a reformei justiției în RM, costurile reformei justiției, 
modul de implementare și gradul de realizare a acțiunilor/măsurilor din PAISRSJ planificate pentru anul 2015, precum 
și gradul de implicare a instituțiilor responsabile în realizarea SRSJ. 

Atestăm că, la fel ca și anul 2014, din perspectiva implementării consecvente și coerente a SRSJ, anul 2015 nu a pro-
dus realizări spectaculoase și un impact considerabil. Evenimentele politice produse în 2015 au condus la succedarea 
a trei miniștri ai justiției și alte schimbări în conducerea și personalul MJ, inclusiv în echipa responsabilă de coordo-
narea și monitorizarea implementării SRSJ și a PAISRSJ.  Trebuie recunoscut și faptul că în anul 2015 promovarea și 
aplicarea modificărilor  structurale care au derivat din SRSJ nu au fost realizate într-o manieră satisfăcătoare, au existat 
doar unele realizări disparate și, în același timp, au apărut un șir de inițiative legislative care au deviat considerabil de 
la scopurile SRSJ.

Pe parcursul anului 2015 au avut loc 40 şedințe ale GL, în total pentru întreaga perioadă a procesului de monitorizare 
a PAISRSJ (2012-2015) fiind organizate și desfășurate 204 de şedințe. Pe parcursul anului 2015 au avut loc 3 ședințe ale 
Comitetului de coordonare (responsabil de monitorizarea îndeplinirii condiționalităților din Matricea de politici) în 
cadrul cărora au fost puse în discuție subiectele legate de îndeplinirea condiționalităților pentru debursarea celei de-a 
treia tranșe din suportul bugetar oferit de UE în contextul continuării reformelor în sectorul justiției. Analiza gradului 
de implementare pe parcursul anului 2015 a recomandărilor CNROOND din Decizia nr. 2/27.04.15, arată că, practic, 
niciuna nu a fost valorificată în volum deplin. Anumite evoluții pozitive și realizări au avut loc doar abia în primele trei 
luni ale anului 2016.

În anul 2015, exponenții societății civile au participat la ședințele GL sectoriale, au continuat activitatea în cadrul 
grupurilor inter-instituționale de lucru pentru elaborarea unor acte normative importante (cu titlu de exemplu: grupul 
de lucru pentru elaborarea cadrului normativ necesar consolidării capacităților CNI; grupul de lucru pentru elaborarea 
noii Legi cu privire la procuratură, grupul de lucru pentru elaborarea modificărilor la Legea cu privire la avocatură etc.). 
Reprezentanții partenerilor de dezvoltare: Ambasadei SUA, Oficiului CoE, ABA ROLI, NORLAM, Misiunii Uniunii 
Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova (EUHLPAM) au fost implicați activ în lucrări-
le grupurilor pentru elaborarea și definitivarea proiectului de Lege cu privire la Procuratură; cu suportul financiar al 
ROLISP USAID a fost elaborat Studiul de fezabilitate privind optimizarea hărții judecătorești. Un aport consistent a 
fost oferit de către ABA/ROLI, PNUD, Fundația „Soros-Moldova”, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), 
NORLAM etc. în dezvoltarea studiilor relevante pentru SRSJ și organizarea cursurilor de instruire pentru exponenții 
sectorului justiției etc. Anul 2015  s-a remarcat și prin implicarea plenară în procesul de susținere a reformei a celor trei 
mari proiecte de asistență a UE pentru reforma justiției din RM, suplimentar Proiectului de asistență „Suport în coor-
donarea reformei în sectorul justiției din Moldova», lansat anterior, în aprilie 2013.

Un aspect esențial din punct de vedere al finanțării reformei în 2015 a fost lipsa suportului bugetar din partea mai 
multor parteneri de dezvoltare. Prin urmare, bugetul inițial alocat sectorului ”Justiția” întru implementarea acțiunilor 
din SRSJ a fost diminuat cu 49% de la 280,6 milioane lei la doar 144,2 milioane lei. În rezultatul acestei diminuări o serie 
de acțiuni importante din SRSJ nu au fost finanțate și, prin urmare, nu au fost implementate plenar. 

Pentru anul 2015 constatăm un grad de realizare a acțiunilor programate și scadente în perioada de raportare în pro-
porție de 71%. În perioada de referință un bun nivel de realizare este atestat pentru Pilonul VI „Respectarea drepturilor 
omului în sectorul justiției” (84% din totalul acțiunilor scadente), Pilonul VII „Sectorul justiției bine coordonat, bine 
administrat și responsabil” (77%) și Pilonul I „Sistemul judecătoresc” (76%). În același timp atestăm o realizare mai mică 
a acțiunilor din Pilonul II „Justiția penală” (58%) și Pilonul III „Accesul la justiție și executarea hotărîrilor judecătorești” 
(53%). Nivelul de executare, realizările și insuccesele sînt reflectate pentru fiecare Pilon în parte în cuprinsul capitolului 
IV al prezentului Raport.

Cele mai importante realizări pentru anul 2015 sunt:
■ punerea în aplicare a noului mecanism privind răspunderea disciplinară a judecătorilor odată cu intrarea în vigoare 

a Legii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor din 1 ianuarie 2015;
■ revizuirea repetată a imunității penale și contravenționale a judecătorilor, în vederea precizării și limitării acesteia;
■ avansarea procesului de optimizare a hărții dislocării instanțelor judecătorești, inclusiv asigurarea calculării costuri-

lor acestei optimizări;
■ continuarea aplicării noilor proceduri de selecție și evaluare a performanțelor judecătorilor;
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■ modernizarea tehnologiilor informaționale aplicate în cadrul sistemului judecătoresc, în vederea eliminării oricăror 
potențiale manipulări;

■ aplicarea noilor reguli de salarizare majorată și în volum deplin a judecătorilor;
■ avansarea procesului de reformă a procuraturii (adoptarea în 2015 a noii Legi cu privire la Procuratură în I lectură 

și a II lectură în februarie 2016);
■ continuarea procesului de modernizare a reglementărilor și metodologiilor de efectuare a expertizelor judiciare; mo-

dernizarea instrumentarului aplicat de instituțiile de expertiză; 
■ continuarea cursurilor de instruire a actorilor sectorului justiției privind instrumentele de prevenire și combatere a 

corupției;
■ revizuirea prevederilor Legii privind testarea integrității profesionale, urmare a hotărîrii Curții Constituționale; 
■ avansarea proiectelor de reformă a CNI;
■ adoptarea Legii cu privire la mediere;
■ fortificarea sistemului asistenței juridice garantate de stat;
■ promovarea și adoptarea de către Parlament a proiectelor de legi privind reforma: sistemului de executare a deciziilor 

judecătorești, statutului interpreților și traducătorilor în procesele judiciare, a instituției notariatului;
■ continuarea reformei instituției Avocatului Poporului (Ombudsmanul);
■ lansarea proceselor de reformă a Curții Constituționale;
■ dezvoltarea și continuarea programelor de învățământ general și vocațional pentru copiii aflați în detenție etc.

Gradul de încredere în justiție, potrivit datelor BOP, a scăzut practic de două ori: de la 24% în mai 2011 pînă la 
12% în noiembrie 2015. Menținem constatarea precedentă potrivit căreia încrederea în justiție este un subiect extrem 
de fragil. BOP măsoară percepțiile respondenților formate în baza informațiilor din mass-media, discursurilor și dezba-
terilor publice, inclusiv, la nivel politic, a unor cazuri particulare intens mediatizate etc. Totuși, percepțiile respective nu 
sunt formate în baza experienței proprii a cetățenilor care ar fi interacționat nemijlocit, personal cu sistemul justiției. De 
altfel, datele sondajului efectuat în cadrul instanțelor la începutul anului 2016 la fel arată o descreștere modestă a gradului 
de încredere în justiție.

Studiul Transparency International Moldova “Corupția în Republica Moldova: percepțiile și experiențele proprii ale 
oamenilor de afaceri și gospodăriilor casnice”,  lansat la finele anului 2015, arată o evoluție pozitivă a percepției și ex-
periențelor în ce privește gradul de răspîndire a corupției în cadrul sistemului judecătoresc: în anul 2015 a scăzut atît 
numărul oamenilor de afaceri care consideră că sistemul judecătoresc ar fi corupt: de la 60,6% în 2014 pînă la 43,5% 
în 2015, adică o scădere de aproape 17 puncte procentuale, precum și percepția despre corupție în sistemul judiciar în 
mediul gospodăriilor casnice, procentajul celor care percep judiciarul drept corupt fiind la fel în descreștere: de la 41,4% 
la 31,9%.

Realizarea eficientă a SRSJ în 2015 a fost afectată de cele 3 riscuri: instabilitatea politică, rezistența din partea auto-
rităților care urmează a fi supuse reformelor și capacități insuficiente de absorbție a fondurilor pentru implementarea 
reformei.

Evaluările paralele a gradului de îndeplinire a SRSJ în anul 2015 arată rezultate considerabil diferite față de calificările 
oferite de GL sectoriale pentru pilonii SRSJ. Se pare că GL sectoriale manifestă o atitudine prea formalistă și nu intră 
pe substanța acțiunilor raportate. Cert este faptul că evaluarea implementării SRSJ la finele implementării sale va trebui 
să fie înfăptuită în baza unei metodologii mult mai complexe și temeinice, care va lua în calcul indicatorii cantitativi și 
calitativi, va analiza rezultatele produse și impactul acțiunilor PAISRSJ atît din perspectiva actorilor sectorului justiției 
supuși reformelor, cît și din perspectiva justițiabililor și societății în ansamblu.

Așa fiind, o perspectivă importantă a anului 2016 este pregătirea instrumentelor necesare pentru evaluarea impactu-
lui SRSJ 2011 – 2016 și asigurarea continuității reformei sistemului justiției prin elaborarea unui proiect de document de 
politici în acest domeniu, care va asigura continuitatea Strategiei în vigoare și va lua în calcul îmbunătățirea eficacității 
și eficienței, inclusiv prin stabilirea unor obiective realiste, includerea unui set echilibrat de indicatori la toate nivelele 
obiectivelor (produs/output, rezultat/ outcome, impact etc.).
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I. CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE

Strategia de reformă a sectorului justiției1 (în continuare - SRSJ, Strategia), așa cum a fost reflectat și în rapoartele 
precedente2, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 25 noiembrie 2011, acoperă, practic, întreg sectorul justiției, 
fiind construită pe cei 7 piloni: 

Pilonul I. Sistemul judecătoresc;
Pilonul II. Justiția penală;
Pilonul III. Accesul la justiție și executarea hotărârilor judecătorești;
Pilonul IV. Integritatea actorilor sectorului justiției;
Pilonul V. Rolul justiției în dezvoltarea economică;
Pilonul VI. Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției;
Pilonul VII. Sectorul justiției bine coordonat, administrat și responsabil.

Implementarea SRSJ are loc în baza Planului de acțiuni pentru implementarea SRSJ3 (în continuare – Planul de acți-
uni, PAISRSJ), care stabilește cadrul temporal exact și instituțiile responsabile pentru atingerea obiectivelor Strategiei și 
realizarea măsurilor necesare.

SCOPUL SRSJ: Edificarea unui sector al justiției modern, accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist 
și responsabil față de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremația legii și respectarea 
drepturilor omului.

Prezentul Raport continuă și este interconectat cu rapoartele anuale precedente elaborate de către Ministerul Justiției 
în calitate de instituție coordonatoare pentru realizarea monitorizării și coordonării implementării SRSJ și PAISRSJ și 
reflectă progresul implementării acestor documente strategice în anul 2015.

Rapoartele anuale precedente privind implementarea SRSJ au identificat pentru fiecare perioadă de raportare provo-
cările și soluțiile de perspectivă ale implementării eficiente a SRSJ. În acest context, am considerat important de a face o 
retrospectivă a provocărilor identificate pentru anul 20144, a soluțiilor propuse și a modului în care acestea au fost luate 
în considerare pe parcursul anului 2015. 

În raportul anual pentru 2014 s-a menționat că „Ulterioarele provocări în implementarea SRSJ sînt condiționate de  
aplicarea adecvată a cadrului normativ și instituțional modernizat”.  Modul de tratare a perspectivelor și soluțiilor pentru 
perioada anului 2015, este prezentat în tabelul de mai jos. 

Perspective / soluții Acțiuni întreprinse în 2015

A. În calitate de instituție coordonatoare a procesului de refor-
mă,  MJ trebuie să depună toată diligența necesară pentru sen-
sibilizarea și punerea presiunii asupra actorilor politici privitor 
la necesitatea asigurării unor procese continui, coerente, consec-
vente și durabile de reformă

Realizarea acestei perspective pare să fi fost insurmontabilă 
pentru MJ în anul 2015, urmare a profundei crize politice din 
2015, ceea ce a încetinit cursul coerent și consecvent al refor-
mei, or durabilitatea acesteia urma a fi asigurată inclusiv prin 
existența unei stabilități politice (o  precondiție importantă a 
implementării SRSJ). 

B. În anul 2015 este crucial ca acțiunile de promovare și dise-
minare a informațiilor privind implementarea SRSJ să continue 
pentru a populariza și răspîndi cît mai larg informațiile privind 
beneficiile și implicațiile practice pe care le-a produs reforma 
justiției în 3 ani de implementare, acțiunile care sînt în curs de 
derulare și care urmează a fi implementate în următorii ani.

Partea de promovare a rezultatelor și impactului reformei a 
fost asigurată de o manieră mai consistentă, în anul 2015 fi-
ind desfășurate multiple acțiuni de promovare și comunicare 
a rezultatelor SRSJ (pentru detalii a se vedea secțiunea II.3 din 
prezentul Raport).

1 Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011 privind aprobarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2012, nr. 1 – 6, art. 6), http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341748 

2 http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=489 
3 Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.109-112, art. 371) http://lex.justice.md/index.php?action =view&view=doc&
lang=1&id=343439 

4 Raportul anual privind implementarea SRSJ, perioada de raportare 2014-2015, http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_
justitiei/rapoarte/2015/Coperta_si_Raport_ROM.pdf , pag. 63
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Perspective / soluții Acțiuni întreprinse în 2015

C. Conjugarea eforturilor comune ale autorităților publice di-
rect responsabile de promovarea noii Legi cu privire la Procu-
ratură: MJ, PG și Parlamentul, care trebuie să accelereze adop-
tarea proiectului, luînd în considerare și Opinia Comisiei de la 
Veneția.

În pofida crizei politice pronunțate din 2015, a unor trenări 
continui, în perioada de raportare a fost asigurată, totuși, re-
alizarea acestei acțiuni importante din SRSJ, care o perioadă 
lungă a fost calificată ca acțiune restantă (pentru detalii a se 
vedea secțiunea IV.2 din prezentul raport).

D. Transmiterea unor mesaje și întreprinderea unor măsuri 
clare, intransigente și precise, față de persoanele care nu respec-
tă înaltele standarde de integritate, compromit funcționalitatea 
și imaginea unor întregi instituții. Persoanele respective nu vor 
fi tolerate și vor fi eliminate din mediul profesional, cu aplica-
rea sancțiunilor de rigoare. Pentru a realiza aceste deziderate 
în continuare este necesară exercitarea presiunii concentrate din 
partea decidenților din sectorul justiției, partenerilor de dezvol-
tare, presei și societății civile.

Asigurarea climatului de integritate în interiorul sectorului 
justiției a fost și rămîne o provocare constantă pentru autori-
tățile din sector. Noile mecanisme instituite în anii 2012-2015 
(evaluarea performanțelor, noi mecanisme de răspundere dis-
ciplinară, instrumentele anticorupție: testul la poligraf, testul 
de integritate etc.), încă nu au produs rezultatele scontate, iar 
mesajele care vin din interiorul sistemului nu tot timpul au 
un caracter descurajant, persoanele compromise, cel mai frec-
vent, nu sunt excluse din sistem, dimpotrivă se admite intrarea 
în sistem a unor persoane asupra cărora planează suspiciuni 
despre lipsa lor de integritate, fapt semnalat constant în aceas-
tă perioadă nu doar de societatea civilă, dar și de autoritățile 
publice5 (SIS, Președintele țării). 

E. Menținerea în vizor de către MJ și toți decidenții politici a 
proiectelor de acte legislative promovate în anul 2014  și insis-
tarea asupra avansării lor, pentru a asigura reluarea ritmului 
alert al reformelor din sector, inclusiv în domeniul organizării și 
funcționării profesiilor conexe sistemului justiției

Așa cum am menționat, reluarea ritmului alert al procesului 
de promovare a proiectelor de acte legislative a fost influen-
țat considerabil de criza politică din 2015, în perioada de ra-
portare (strict 2015) fiind adoptate doar două acte legislative 
relevante: Legea cu privire la răspunderea disciplinară a ju-
decătorilor și Legea cu privire la mediere. După constituirea, 
la începutul anului curent, a unui nou Guvern și adoptarea 
unui nou Program de guvernare, acțiunile de ordin legisla-
tiv restante au revenit pe agenda decidenților din Republica 
Moldova, la începutul anului 2016 fiind înregistrate un șir de 
progrese la acest capitol (pentru detalii a se vedea progresele 
atestate pentru fiecare pilon din SRSJ, arătate la capitolul IV 
al raportului).

F. Consolidarea eforturilor și perseverarea în realizarea activi-
tăților ce țin de optimizarea hărții judecătorești. Odată cu fina-
lizarea exercițiului de evaluare a costurilor acestei optimizări 
este necesară întreprinderea unor acțiuni atent conceptualizate 
și planificate corespunzător pentru implementarea adecvată și 
eficientă a acestei reforme. 

Procesul de optimizare a hărții judecătorești a avansat: în 
2015 a fost finalizat exercițiul de evaluare a costurilor op-
timizării hărții judecătorești, iar la începutul anului 2016 
proiectul Legii a fost aprobat de Guvern și adoptat de către 
Parlament în I lectură (detalii a se vedea la secțiunea IV.1 din 
prezentul raport).

G. Asigurarea pilotării, testării noilor e-instrumente: Registrul 
E-procura, Registrul E-proceduri de executare și Registrul E-ga-
ranțiilor, ajustarea acestora și punerea lor în aplicare la scară 
largă pentru toți beneficiarii și utilizatorii finali. 

Potrivit informațiilor dispersate în rapoartele privind rea-
lizarea acțiunilor programate pe interiorul fiecărui pilon, 
o parte din noile e-instrumente a cunoscut evoluții semni-
ficative pe parcursul anului 2015. În special este vorba de: 
registrul garanțiilor reale mobiliare;  sistemele E-executor și 
E-probațiune, cu cabinete virtuale și dosare electronice, care 
oferă utilizatorilor posibilitatea de a accesa absolut toate in-
formațiile necesare în scopul întocmirii unui dosar electronic 
și urmăririi evoluției lui. Proiectul IT E-procura este menit 
să creeze un registru unic al procurilor și va elimina posi-
bilitatea falsificării procurilor. Acesta va acoperi inițial toate 
procurile eliberate de notari, iar ulterior și cele eliberate de 
mediul de afaceri.

1

5 http://www.presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/presedintele-republicii-moldova-nicolae-timofti-a-respins-candidaturile-a-cinci-
magistrati-propuse-pentru-a-fi-numite-in-functie-de-catre-csm; http://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/apel-public-organizatiile-societatii-civile-
sunt-ingrijorate-de-modul-de-numire-si-promovare-al-unor-judecatori; http://www.alianta.md/index.php?go=news&n=278 
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I. Considerații introductive

Perspective / soluții Acțiuni întreprinse în 2015

H. Implementarea noilor proiecte de asistență a UE vor oferi o 
nouă paradigmă pentru eforturile de reformă, vor accelera pro-
cesele de modernizare și consolidare în domenii extrem de im-
portante ale sectorului justiției: sistemul judecătoresc, sistemul 
organelor de investigație și urmărire penală și sistemul post-sen-
tențial: instituțiile penitenciare și organele de probațiune.

Proiectele de asistență tehnică a UE au vizat domeniile cri-
tice pentru reformă: sistemul judecătoresc, procuratura, sis-
temul penitenciar, probațiunea și au asigurat derularea unor 
acțiuni de consolidare și mai bună concentrare a eforturilor 
de reformă. Totuși, chiar și activitățile programate în cadrul 
proiectelor de asistență tehnică au fost afectate de instabilita-
tea politică din Moldova, deoarece majoritatea acțiunilor erau 
conectate la anumite procese de ordin decizional, care nu au 
fost executate în termene optime.

I. Crearea unor platforme de monitorizare tematică a acțiu-
nilor de reformă întreprinse anterior. Monitorizarea respectivă 
trebuie desfășurată pe o platformă permanentă: grup interdisci-
plinar cu implicarea reprezentanților societății civile și suportul 
partenerilor de dezvoltare, care ar urmări modul de aplicare a 
regulilor adoptate, ar preveni și ar sesiza imediat orice devieri 
de la parcursul reformei și ar interveni cu recomandări și soluții 
pentru depășirea disfuncționalităților depistate.

Monitorizarea proceselor ce țin de implementarea SRSJ au 
continuat și pe parcursul anului 2015, însă acestea oricum au 
avut un caracter dispersat și au vizat doar unele domenii de 
interes pentru societatea civilă, partenerii de dezvoltare, dar 
nu au fost create platforme interdisciplinare care să includă 
toți posibilii parteneri ai procesului, inclusiv actorii din secto-
rul justiției. Constatările unui șir de monitorizări desfășurate 
de societatea civilă sunt redate în secțiunile capitolului IV din 
raport, consacrate fiecărui pilon al SRSJ.

J. O altă perspectivă pentru implementarea SRSJ ar fi conec-
tarea acțiunilor cu noile priorități prevăzute în Programul de 
Guvernare pentru perioada 2015-2018, în special este vorba de 
lansarea unor noi inițiative care țin de prevenirea și combaterea 
corupției, dar și de acțiuni care prevăd continuitatea reformei în 
sectorul justiției și nu sînt integrate în PAISRSJ.

Evoluțiile (involuțiile) la nivel politic în anul 2015 nu au con-
tribuit în mod semnificativ la asigurarea conexiunii SRSJ cu 
Programul de guvernare 2015-2018, dimpotrivă acestea au ge-
nerat elaborarea și adoptarea unui nou Program de Guverna-
re pentru 2016-2018. Trebuie, însă, reținut faptul că reforma 
justiției și implementarea SRSJ a rămas în topul priorităților 
de guvernare și majoritatea acțiunilor din noul program sunt 
consonante celor din SRSJ.

K. Deoarece anul 2015 este al treilea an de implementare a re-
formei justiției, ar fi oportun ca în sondajul BOP  pentru toam-
na acestui an să fie integrat un capitol special care va fi consa-
crat reformei în sectorul justiției, pentru a măsura percepțiile 
cetățenilor la 4 ani de la adoptarea SRSJ.

Recomandarea respectivă nu a fost valorificată, BOP-ul urmă-
rind în continuare doar percepțiile generale privind gradul de 
încredere în justiție. Este important de a remarca faptul că în 
debutul anului 2016 a fost dezvoltată o cercetare privind gra-
dul de satisfacție a vizitatorilor instanțelor de judecată din Re-
publica Moldova, scopul căreia a fost cercetarea nivelului de 
încredere publică în sistemul justiției din Republica Moldova 
(pentru detalii a se vedea Capitolul VI al raportului).

L. Pentru următorii ani trebuie păstrată aceeași abordare siste-
mică a reformelor în sectorul justiției, pentru a nu încetini sau 
a devia de la cursul reformei orientat spre consolidarea unui 
sector al justiției modern, accesibil, eficient, independent, trans-
parent, profesionist și responsabil față de societate.

Anul 2015 a fost marcat de apariția Centrului de Reformă a 
Sectorului Judecătoresc (fondat sub auspiciile CSJ), care a în-
aintat un pachet întreg de propuneri la cadrul legislativ din 
domeniul organizării și funcționării sistemului judecătoresc. 
Chiar dacă această inițiativă a fost una salutară, deoarece pro-
punerile veneau din partea actorilor din sistem, totuși pache-
tul legislativ respectiv a fost mai mult contestat, pe motiv că 
propunerile înaintate deviau de la cursul și direcțiile strategice 
proiectate de SRSJ.

În concluzia celor relatate în tabelul de mai sus, atestăm că anul 2015 nu a produs realizări spectaculoase și un impact 
considerabil. Evenimentele politice produse în 2015 au condus la succedarea a trei miniștri ai justiției și alte schimbări 
în conducerea și personalul MJ, inclusiv în echipa responsabilă de coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ și 
a PAISRSJ, ceea ce a provocat inevitabile trenări, reinițierea proceselor de promovare a actelor normative etc. În același 
timp, au apărut un șir de inițiative legislative care au deviat de la obiectivele și direcțiile strategice ale SRSJ. Este vorba de 
inițiativele promovate de Centrul pentru reforma sistemului judecătoresc (un grup de inițiativă format din judecători) 
creat sub auspiciile Curții Supreme de Justiției, care vizau, inter alia: crearea curților cu jurați, introducerea medierii ju-
decătorești, revizuirea componenței CSJ, revizuirea competenței CSM și Inspecției judecătorești etc. Implicarea plenară 
a corpului judecătoresc în reforma justiției este salutară în condițiile în care rapoartele anterioare privind implementarea 
SRSJ invocau constant necesitatea apariției agenților schimbării din interiorul sistemului.  Totuși, inițiativele lansate anul 
trecut de către magistrați necesită o evaluare suplimentară, în vederea racordării acestora la obiectivele SRSJ. Aceste pro-

I. Considerații introductive
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iecte pot fi luate în considerare în procesul elaborării următorului document de politici privind continuarea reformelor 
în sectorul justiției.

Un ritm mai alert al reformelor a fost reluat în anul 2016, odată cu constituirea unei noi majorități parlamentare și 
instituirea unui nou Guvern, într-o perioadă relativ scurtă fiind adoptate proiecte importante de legi. De asemenea, au 
continuat activitățile de implementare a mecanismelor instituite anterior (2012-2014) prin care s-au realizat reforme 
consistente la nivelul sistemului judecătoresc (noile proceduri de selecție și evaluare a performanțelor judecătorilor, 
de tragere la răspundere disciplinară și diminuare a imunității lor, de instruire la distanță a actorilor sectorului justi-
ției etc.), la nivelul organelor de drept și a profesiilor conexe sectorului justiției (procurori, colaboratori CNA, MAI, 
mediatori, executori etc.), în materia asistenței juridice garantate de stat, pe filiera asigurării integrității actorilor din 
sectorul justiției și reformei instituției avocatului parlamentar, au debutat și unele inițiative legate de reforma Curții 
Constituționale etc. 

Raportul de față ia în considerare atît rapoartele emise de instituțiile responsabile/raportoare în cadrul SRSJ, dar și 
evaluările/studiile/rapoartele externe ale partenerilor de dezvoltare și societății civile, precum și datele sondajelor națio-
nale relevante domeniului SRSJ. 

Adițional, vom reitera cele invocate în Raportul anual pentru implementarea SRSJ pentru anul 20146:5„Raportul ana-
lizează gradul de realizare a acțiunilor programate în PAISRSJ, conform unei metodologii anterior adoptate și nu analizează 
în profunzime efectul/impactul acțiunilor implementate. […] Efectele și evoluțiile în sector pe care le-a produs SRSJ pot fi 
surprinse doar pe anumite componente ale reformei, unele din ele fiind reflectate în cuprinsul prezentului Raport, însă nu 
pot fi analizate în profunzime la această etapă. Un raport comprehensiv care va evalua toate progresele și involuțiile din 
sectorul justiției urmează a fi elaborat la finele implementării SRSJ, conform unei metodologii distincte care va măsura im-
pactul din perspectiva unei game diverse de indicatori”. 

Prezentul Raport urmează structura raportului anual precedent (pentru anul 2014) și se concentrează pe  următoarele 
subiecte-cheie: mecanismul de coordonare și monitorizare a implementării SRSJ, proiectele UE de asistență și susținere 
a reformei justiției în RM, costurile reformei justiției și comunicarea privind măsurile/realizările SRSJ, modul de im-
plementare și gradul de realizare a acțiunilor/măsurilor din PAISRSJ planificate pentru anul 2015, precum și gradul de 
implicare a instituțiilor responsabile în realizarea SRSJ. 6

6  http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2015/Coperta_si_Raport_ROM.pdf, pag. 4 
6 
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II. MECANISMUL DE COORDONARE ȘI MONITORIZARE  
A IMPLEMENTĂRII SRSJ ȘI PLANULUI DE ACȚIUNI. PROIECTELE  
DE ASISTENȚĂ UE ÎN REFORMAREA JUSTIȚIEI

II.1 Mecanismul de coordonare și monitorizare a reformei SRSJ
În anul 2015 a continuat aplicarea aceluiași mecanism de coordonare și monitorizare a implementării SRSJ prin in-

termediul a 7 Grupuri de lucru (GL) dintre care: 
■ 6 GL au ca obiectiv monitorizarea implementării acțiunilor pentru fiecare din primii șase piloni prevăzuți în Stra-

tegie și Planul de acțiuni (GL sectoriale), 
■ GL 7 are ca obiectiv coordonarea implementării SRSJ, evoluînd în calitate de grup de nivel superior, responsabil 

pentru monitorizarea implementării Strategiei în ansamblu și a acțiunilor din Pilonul VII, în particular. 
GL includ reprezentanți ai instituțiilor responsabile de realizarea activităților per fiecare pilon, reprezentanți ai parte-

nerilor de dezvoltare și ai societății civile. GL s-au convocat în ședințe ordinare, potrivit Planurilor de activitate, adoptate 
la începutul anului. Chiar dacă, în linii mari, activitatea GL s-a desfășurat într-un ritm relativ adecvat, totuși, au devenit 
mult mai proeminente problemele legate de fluctuația membrilor GL (cauzată, inclusiv, de instabilitatea corpului de 
funcționari din cadrul instituțiilor implicate în procesul de reformă, a conducătorilor acestor instituții), fapt care  a afec-
tat coerența activității acestora. 

Mai mult, pe fundalul crizei politice din 2015 și a schimbărilor în cascadă a Guvernelor, implicit, a factorilor decizio-
nali, au apărut viduri proeminente în memoria instituțională. Urmare a unor atare metamorfoze au fost necesare acțiuni 
adiționale de inițiere a noilor decidenți privind SRSJ și obiectivele acesteia, fapt care a condiționat și trenarea procesului 
de implementare adecvată a SRSJ. 

Și în anul 2015 MJ a continuat să fie asistat de Secretariatul GL, care a oferit suportul tehnic necesar în coordonarea 
și monitorizarea Pilonilor I-VI, potrivit Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului 
justiției pentru anii 2011-20167 și Regulamentului privind funcționarea GL.

Pe parcursul anului 2015 au avut loc 40 şedințe ale GL. În tabelul de mai jos pot fi vizualizate datele privind numă-
rul ședințelor GL sectoriale și Grupului pentru coordonarea implementării SRSJ în perioada 2012-2015, în total pentru 
întreaga perioadă fiind organizate și desfășurate 204 de şedințe. 

Informații detaliate privind planurile de activitate ale GL, agenda ședințelor, procesele-verbale și rapoartele GL pot fi 
accesate pe pagina web a MJ urmînd link-ul: http://justice.gov.md/map.php?l=ro&idc=444. 

Vom remarca doar faptul că în 2015, activitatea GL a scăzut din intensitate. Aparent, acest regres a fost condiționat 
de cauzele arătate mai sus: instabilitatea politică și oscilațiile în mediul corpului de funcționari din cadrul instituțiilor 
vizate de SRSJ.

Ședințele GL în perioada 2012-2014

Pilon
Număr şedințe

2012 2013 2014 2015 Total 2012-2015

Pilonul I 9 9 8 5 31

Pilonul II 8 9 9 7 33

Pilonul III 9 10 8 7 34

Pilonul IV 8 9 7 5 29

Pilonul V 9 8 7 7 31

Pilonul VI 9 9 8 7 33

Pilonul VII 4 3 4 2 13

Total 56 57 51 40 204

7 Activitatea de monitorizare este detaliată în Metodologia de monitorizare a implementării SRSJ pentru anii 2011-2016, aprobată prin 
ordinul Ministrului Justiţiei, nr.503 din 6 noiembrie 2012 http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/METODOLOGIE_DE_
MONITORIZARE_modif_track_changes-2_1.pdf şi modificată prin ordinul Ministrului Justiţiei, nr. 171 din 28 martie 2014  http://justice.gov.md/
public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/Ordin_modificare_METODOLOGIE_si_Regulament_1.pdf
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Nivelul superior al coordonării și monitorizării Strategiei, așa cum a fost menționat și în rapoartele anuale precedente, 
este exercitat de Consiliul Național pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept (CNROOND)8, care 
analizează Rapoartele generale anuale de implementare a Strategiei și care adoptă decizii privitor la cele mai importante 
probleme intervenite,  la care nu s-au găsit soluții la nivelul grupurilor sectoriale și a Grupului de coordonare. 

La 27 aprilie 2015 a avut loc ședința CNROOND în cadrul căreia a fost prezentat Raportul anual privind progresele 
atinse în implementarea SRSJ în 2014, au fost făcute intervenții din partea Președintelui țării, Prim-ministrului, Șefului 
Delegației UE în RM, precum și a liderilor de echipă ale celor 4 proiecte de asistență tehnică a UE în sectorul justiției. 

CNROOND a adoptat o decizie9 în textul căreia a formulat un șir de sugestii/recomandări: 
■ a chemat actorii implicați în definitivarea și promovarea proiectelor de acte normative pentru reformarea Procura-

turii să depună toate eforturile necesare pentru aprobarea lor pînă la finele sesiunii de primăvară a Parlamentului; 
■  a chemat actorii implicați în definitivarea și promovarea proiectelor de acte normative pentru consolidarea rolului 

Curții Constituționale întru asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile și politicile juridice; 
■ a chemat actorii implicați în definitivarea și promovarea proiectelor de acte normative pentru consolidarea Comi-

siei Naționale de Integritate și a instrumentelor cu care aceasta operează să depună toate eforturile necesare pentru 
aprobarea lor pînă la finele sesiunii de primăvară a Parlamentului;

■ a îndemnat actorii responsabili de reformarea INJ să accelereze procesul de reformă a acestuia, acțiune absolut 
necesară pentru a asigura în continuare calitatea de selectare și instruire a candidaților la funcțiile de judecători și 
procurori;

■ a încurajat consolidarea eforturilor și perseverarea în realizarea activităților ce țin de optimizarea hărții judecătorești;
■ a încurajat implementarea efectivă de către organele responsabile a noii Legii cu privire la Avocatul Poporului 

(Ombudsmanului) întru consolidarea capacităților Oficiului Avocatului Poporului;
■  a încurajat implementarea de către organele responsabile a noilor prevederi legale privind testarea integrității 

profesionale, „confiscarea extinsă” și „îmbogățirea ilicită”, precum și testarea la poligraf a candidaților la funcțiile 
de judecător și procuror, promovate în conformitate cu prevederile SRSJ – măsuri cu scopul de prevenire și com-
batere a actelor de corupție;

■ a îndemnat actorii responsabili la întreprinderea măsurilor necesare spre remedierea deficiențelor Legii privind 
testarea integrității profesionale, conform constatărilor Curții Constituționale;

■ a îndemnat actorii responsabili să intensifice eforturile pentru dezvoltarea și implementarea tehnologiilor infor-
maționale întru eficientizarea managementului proceselor și activităților în domeniul justiției;

■ a recomandat actorilor responsabili să promoveze proiectul amendamentelor la Strategie și Planul de acțiuni pen-
tru implementarea Strategiei întru ajustarea acestora la necesitățile existente;

■ a recomandat MJ și altor instituții responsabile să inițieze elaborarea documentelor de politici privind reformarea 
sectorului justiției pentru perioada următoare expirării termenelor de implementare a SRSJ și PAISRSJ; 

■ a încurajat continuitatea politicilor pentru mediatizarea acțiunilor pentru executarea SRSJ și rezultatelor acestora. 

Se poate atesta faptul că o bună parte din recomandările și îndemnurile conținute în Decizia CNROOND din aprilie 
2015 reproduc sugestiile și recomandările CNROOND10 din 2014. Analiza gradului de îndeplinire a recomandărilor 
CNROOND incluse în Decizia nr. 2/27.04.15 arată că pe parcursul anului 2015, practic, niciuna din recomandări nu a 
fost valorificată în volum deplin. Cum am menționat mai sus, anumite evoluții pozitive și realizări au avut loc doar abia 
în primele trei luni ale anului 2016, realizări care vor fi detaliate în capitolele de mai jos.

În anul 2015, componența CNROOND iarăși a fost modificată11. O asemenea turnură a fost anticipată în textul Rapor-
tului anual pe SRSJ pentru 2014, fiind arătat că: „Ținînd cont de schimbările survenite în anul 2014 și începutul anului 2015, 
ca urmare a alegerilor parlamentare din noiembrie 2014, anticipăm că și în anul curent se vor produce modificări în compo-
nența nominală a CNROOND. Chiar dacă aceste modificări nominale sînt firești, în condițiile în care anumiți membri 
ai Consiliului Național își modifică statutul, totuși, asemenea remanieri nu contribuie de o manieră adecvată pentru 
conjugarea și asigurarea continuității eforturilor de reformă a sectorului justiției, păstrarea memoriei instituționale”. 

Un alt actor important în mecanismul de coordonare a implementării SRSJ este Comitetul de coordonare a Acordului 
de finanțare dintre Guvernul RM și UE privind Programul de suport al reformei justiției, semnat la Bruxelles la 14 iunie 
2013 și aprobat prin hotărîrea Guvernului nr. 669 din 2 septembrie 201312. 

8  CNROOND a fost instituit prin Decretul Preşedintelui RM nr. 219-VII din 6 august 2012 şi include reprezentanţii Parlamentului, Guvernului, 
ai actorilor relevanţi din sectorul justiţei, ai partenerilor de dezvoltare şi ai societăţii civile.

9  http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/consiliul_national/Decizia_CNROOND_27.04.2015.pdf 
10  http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/consiliul_national/Decizia_CNROOND_nr._1_din_10.04.2014.pdf 
11  Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1521 din 14 aprilie 2015 pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii 

Moldova, nr.219-VII din 6 august 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 98-101, art. 159) http://lex.justice.md/md/358119/ 
12 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=34953
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Ministerul Justiției a fost desemnat instituția responsabilă pentru realizarea prevederilor Acordului nominalizat. Po-
trivit Acordului de finanțare, suportul bugetar va fi debursat în patru tranșe în perioada 2013-2016. În luna noiembrie 
2013, Uniunea Europeană a transferat prima tranșă de 15 milioane de Euro din suma totală de 60 de milioane de Euro, 
conform Acordului de finanțare, Anexa căruia definește exact criteriile de performanță și indicatorii utilizați pentru 
debursări (Matricea de Politici). Cea de-a doua tranșă în valoare de 13.2 mln. Euro a fost transferată în septembrie 2014.

Conform punctului 2.3.2. al Anexei II al Acordului de Suport Bugetar N ENPI/2012/023-420, a fost constituit Co-
mitetul de coordonare responsabil pentru implementarea activităților prevăzute de Matricea de Politici. Comitetul este 
compus din membrii delegați din instituțiile implicate direct în implementarea Matricei de Politici, precum și reprezen-
tanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și ai societății civile. La 22 septembrie 2015, prin Ordinul 
Ministrului Justiției13 a fost aprobată o nouă componență nominală a Comitetului coordonator, care respectă logica 
constituirii Comitetului anterior de coordonare. Comitetul de coordonare se întrunește o dată la 6 luni pentru a pune 
în discuție toate aspectele legate de realizarea condiționalităților prevăzute pentru a fi realizate de către Guvernul RM 
pentru a beneficia anual de suport bugetar pentru implementarea strategiei de reformă a sectorului justiției. 

Pe parcursul anului 2015 au avut loc 3 şedințe ale Comitetului de coordonare în cadrul cărora au fost puse în dis-
cuție subiectele legate de îndeplinirea condiționalităților pentru debursarea celei de-a treia tranșe din suportul bugetar 
oferit de UE în contextul continuării reformelor în sectorul justiției. Agenda și procesele-verbale ale ședințelor pot fi 
vizualizate la următorul link: http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=522. 

II. 2. Suportul partenerilor de dezvoltare și proiectelor de asistență ale UE 
Procesele de reformă a sectorului justiției sunt încurajate de către partenerii de dezvoltare, care le susțin și le mo-

nitorizează îndeaproape. Așa cum a fost arătat și în rapoartele precedente, colaborarea cu partenerii de dezvoltare este 
reglementată în Regulamentul privind GL pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ. În temeiul acestor 
norme, este prevăzut că, pentru concentrarea asistenței și menținerea unui mecanism coordonat de cooperare cu parte-
nerii de dezvoltare vor fi asigurate: organizarea periodică a reuniunilor comune cu toți donatorii și partenerii de dezvol-
tare din sectorul justiției; ședințe periodice cu donatorii și cu partenerii de dezvoltare în mod individual ori de câte ori se 
consideră necesar; atragerea donatorilor și partenerilor de dezvoltare în activitatea GL în calitate de membri-observatori, 
precum și ca persoane invitate, ori de câte ori se apreciază ca necesar și benefic procesului de implementare a Strategiei 
și Planului de Acțiuni; informarea regulată a donatorilor și partenerilor de dezvoltare despre activitatea GL și evoluțiile 
înregistrate în implementarea Strategiei și Planului de Acțiuni. Potrivit Regulamentului GL pentru monitorizarea SRSJ, 
reprezentanții partenerilor de dezvoltare fac parte din componența GL.

În anul 2015, reprezentanții partenerilor de dezvoltare au participat la majoritatea ședințelor GL, precum și la reuni-
uni periodice și tematice cu actorii vizați de SRSJ. În același timp, în contextul mecanismului de coordonare a asistenței 
externe, în anul 2015 au fost organizate două reuniuni cu reprezentanții mediului donatorilor și societății civile. 

Astfel,  în cadrul reuniunii din 31 martie 2015 a fost prezentat Raportul anual privind gradul de realizare al SRSJ 
în 2014, a fost prezentată lista de priorități14 pentru anul 2015, planul de promovare a rezultatelor SRSJ, precum și 
platforma de coordonare on-line a asistenței externe și contribuției societății civile la implementarea SRSJ. Platforma 
respectivă reprezintă o sursă importantă pentru donatori și permite evitarea dublării eforturilor și canalizării suportu-
lui anume pe direcțiile solicitate de către instituțiile din sectorul justiției, precum și o mai bună planificare și interco-
nectare a acțiunilor donatorilor cu necesitățile instituțiilor din sector. Momentan, platforma conține informații privind 
suportul acordat de către proiectele de asistență tehnică a UE și instituțiile donatoare începînd cu anul 2014 și pînă în 
prezent.15 Introducerea acestei baze de date online consolidate pentru coordonarea asistenței donatorilor internaționali 
în sectorul justiției, a fost posibilă cu suportul Proiectului nr. 1 de asistență tehnică a UE și indubitabil va contribui la 
eficientizarea monitorizării acesteia. În special, platforma online urmează să furnizeze informații actualizate cu regu-
laritate despre statutul și contribuțiile specifice la implementarea SRSJ și PAISRSJ, precum și despre alte domenii ale 
reformei sectoriale. 

O a doua reuniune cu reprezentanții partenerilor de dezvoltare și ai societății civile a avut loc la 12 noiembrie 2015. 
În cadrul lucrărilor acesteia a fost prezentat raportul intermediar privind progresele în implementarea SRSJ în anul 2015 
și prioritățile pentru asistența externă în anul 2016. De asemenea, în cadrului reuniunii a fost prezentată și baza de date 
statistice integrate pentru sectorul justiției http://statistica.justice.gov.md/en/, elaborată de către experții Proiectului 
nr.1 de asistență tehnică a UE. Această bază de date oferă accesul la informații de ordin statistic privind activitatea insti-

13 Ordinul Ministrului Justiției nr. 401 din 22.09.2015 http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/comitetul_de_
coordonare/ORDIN_COM_COORD_COMP.pdf 

14  Este vorba preponderent de acțiuni care nu au fost acoperite financiar sau care necesită un suport metodic și consultativ asupra celor mai 
bune practici dintr-un anumit domeniu, atunci cînd nu există o experiență similară în Republica Moldova

15  Platforma poate fi accesată la următorul link: http://srsj.justice.gov.md/index.php. 
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tuțiilor din sector: poliția, procuratura, sistemul judecătoresc, asistența juridică, profesiile juridice, link-urile către bazele 
de date publice și alte servicii etc. 

În anul 2015 mai mulți parteneri de dezvoltare au acordat asistență instituțiilor publice la realizarea acțiunilor din 
Strategie: Comisia Europeană (prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Moldova), PNUD, Ambasada SUA, 
Terres des Hommes, Consiliul Europei, Programul ROLISP, USAID, Fundația IRZ , ABA ROLI, NORLAM etc. 

Reprezentanții Ambasadei SUA, Oficiului CoE, Aba ROLI, NORLAM, Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în 
Politici Publice pentru Republica Moldova (EUHLPAM) au fost implicați activ în lucrările grupurilor pentru elaborarea 
și definitivarea proiectului de Lege cu privire la Procuratură; cu suportul financiar al ROLISP USAID a fost elaborat 
Studiul de fezabilitate privind optimizarea hărții judecătorești16. Un aport consistent a fost oferit de către ABA/ROLI, 
PNUD, Fundația „Soros-Moldova”, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), NORLAM etc. în dezvoltarea 
studiilor relevante pentru SRSJ și organizarea cursurilor de instruire pentru exponenții sectorului justiției etc. 

Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova (EUHLPAM)17, prin interme-
diul grupului de experți internaționali de nivel înalt, care au activat în cadrul instituții, actori-cheie a reformelor (MJ, PG, 
CNA și MAI), au oferit și în 2015 o contribuție consistentă în implementarea și monitorizarea politicilor din domeniu. 

Programul USAID/ROLISP a contribuit substanțial la consolidarea instituțională a sediilor și a infrastructurii IT a 
instanțelor judecătorești. ROLISP a oferit instruiri specializate, asistență tehnică și informațională, precum și suport în 
planificarea finanțelor și bugetului CSM și Departamentului de Administrare Judecătorească (DAJ). 

Rolul și implicarea partenerilor de dezvoltare în implementarea SRSJ sînt detaliate la capitolul IV al acestui Raport, 
precum și în rapoartele în format tabelar, plasate în directoriul de pe pagina web a MJ consacrat SRSJ http://justice.gov.
md/map.php?l=ro&idc=444. 

Anul 2015 s-a remarcat prin implicarea plenară în procesul de susținere a reformei a celor trei mari proiecte de asis-
tență a UE pentru reforma justiției din RM, suplimentar Proiectului de asistență „Suport în coordonarea reformei în sec-
torul justiției din Moldova” lansat anterior, în aprilie 2013. Sprijinul financiar suplimentar oferit de Uniunea Europeană 
prin intermediul acestor patru Proiecte de asistență tehnică, este de 10 milioane de euro, în acest sens fiind semnat un 
Acord suplimentar dintre UE și RM, în 2012. 

Astfel, cele patru proiecte majore ale UE din sectorul justiției sînt:
I. Sprijinul Coordonării Reformei Sectorului Justiției din Moldova18 
II. Sprijinul pentru Investigația preliminară, Procuratura și Sistemul de Apărare din Moldova 
III. Sporirea eficienței, responsabilității și transparenței instanțelor judecătorești în Moldova 
IV. Sprijinul sistemelor de executare, probațiune și reabilitare din Moldova 

Proiectele au drept scop sprijinirea sistemului judiciar, instituțiilor de urmărire penală și de investigație prelimina-
ră din Republica Moldova, și sistemelor de executare, penitenciare și de probațiune în procesul lor de reformă. Un alt 
obiectiv al acestor proiecte este de a consolida și coordona mai bine eforturile de reformă a variilor instituții din sectorul 
justiției pentru a pune în aplicare SRSJ și PAISRSJ.

Informații generale privind cele patru proiecte de asistență ale UE, obiectivele acestora, perioada de derulare și be-
neficiarii direcți și indirecți au fost reflectate în Raportul anual privind implementarea SRSJ în anul 201419. Mai multe 
detalii privind cele patru proiecte de asistență, componența echipei, activitățile dezvoltate și rapoartele de activitate pot 
fi vizualizate accesînd directoriul „Proiecte de asistență tehnică pentru asigurarea implementării SRSJ 2011-2016” din 
secțiunea „Strategia de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016” de pe pagina web a Ministerului Justiției: http://
justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=497, precum și pe platforma on-line amintită mai sus: http://srsj.justice.gov.
md/index.php.

II. 3. Implicarea și comunicarea cu reprezentanții societății civile
Menținerea comunicării cu reprezentanții societății civile în procesul implementării SRSJ trebuie să rămînă un su-

biect prioritar pe agenda instituțiilor implementatoare ale SRSJ. 
Astfel, în raportul anual precedent a fost menționat că ”Pe parcursul anilor 2011-2014 au fost construite parteneriate 

durabile cu reprezentanții societății civile, care sînt încurajați să se implice plenar în realizarea unor acțiuni importante din 
SRSJ. La fel ca și în cazul platformei de comunicare cu partenerii de dezvoltare, a fost instituită o platformă de comunicare 
cu reprezentanții societății civile. Această comunicare a luat forma participării acestora în activitățile grupurilor de lucru 

16  http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/08/Moldova-Optimiz-instatelor.pdf
17  http://ro.euhlpam.org/Despre-noi
18  Proiectul de asistență tehnică a UE nr. 1 își încetează activitatea în aprilie 2016.
19  http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2015/Coperta_si_Raport_ROM.pdf, pag. 8-9
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privind monitorizarea Strategiei, crearea grupurilor inter-instituționale pentru implementarea unor acțiuni prevăzute în 
Planul de acțiuni și organizarea unor întrevederi separate la care se discută progresele înregistrate și stabilirea parteneriate-
lor de colaborare pentru anul viitor. Această platformă constituie un instrument eficient și necesar de a motiva reprezentan-
ții societății civile de a se implica activ în procesul de reformă prin oferirea de critici constructive pe marginea inițiativelor 
legislative, suport metodic și consultativ”. 

În anul 2015, exponenții societății civile au participat la ședințele GL sectoriale, au continuat activitatea în cadrul 
grupurilor inter-instituționale de lucru pentru elaborarea unor acte normative importante (cu titlu de exemplu: grupul 
de lucru pentru elaborarea cadrului normativ necesar consolidării capacităților CNI; grupul de lucru pentru elaborarea 
noii Legi cu privire la procuratură, grupul de lucru pentru elaborarea modificărilor la Legea cu privire la avocatură etc.).

Totodată, pe lîngă mecanismul de monitorizare și coordonare prevăzut în Strategie, sînt realizate și alte monitorizări 
sectoriale independente:

■ http://crjm.org/ Centrul de Resurse Juridice din Moldova efectuează o monitorizare permanentă începând cu 
2013 asupra activității Consiliului Superior al Magistraturii, iar începând cu anul 2014 a efectuat și o monitorizare 
separată asupra activității Colegiului disciplinar al CSM). Adițional CRJM a dezvoltat un șir de rapoarte/studii/și 
sondaje sectoriale privind reformele în sectorul justiției, unele constatări ale cărora vor fi reflectate în capitolele de 
mai jos ale acestui Raport; 

■ http://www.moldovacurata.md/ portal web administrat de ONG-ul Asociația Presei Independente în cadrul că-
ruia este efectuată monitorizarea alternativă asupra modului de funcționare a Comisiei Naționale de Integritate20;

■ www.capc.md – Centrul de Analiză și prevenire a Corupției efectuează monitorizarea colegiilor de selecție și 
evaluare a performanțelor judecătorilor din subordinea CSM;

■ www.magistrat.md: portal web independent, lansat de ONG-ul „Juriștii pentru Drepturile Omului” care con-
ține informații despre integritatea și parcursul profesional al fiecărui din cei peste 400 de judecători din cadrul 
instanțelor de judecată de toate nivelele. Baza de date conține informații cu privire la performanțele profesionale 
ale judecătorilor, poze de profil, date biografice, procedurile disciplinare inițiate și sancțiunile aplicate, dosarele 
pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, declarațiile pe venit și interese, con-
trolul veniturilor și a proprietăților, a conflictelor de interese, numărul hotărîrilor/încheierilor menținute/casate, 
aparițiile în mass-media, precum și alte informații relevante;

■ www.zdg.md Ziarul de gardă, beneficiază de un grant special pentru jurnalismul de investigație, în cadrul căruia 
dezvoltă investigații și monitorizări a activității funcționarilor, integrității etc. 

II.4. Asigurarea transparenței și comunicării pentru promovarea rezultatelor SRSJ 
Creșterea vizibilității reformei sectorului justiției este o prioritate constantă pentru actorii din sector și este recoman-

dată de fiecare dată de către CNROOND și partenerii de dezvoltare. Este esențial să fie explicate scopurile reformei din 
sectorul judiciar și să se prezinte publicului rezultatele acesteia, să se permită participarea activă în procesul de reformă 
și să se beneficieze de rezultatele finale ale reformei. 

În Raportul anual pentru 2014 s-a menționat că ”este crucial ca în anul 2015 acțiunile de promovare și diseminare 
a informațiilor privind implementarea SRSJ să continue, pentru a populariza și răspîndi cît mai larg informațiile privind 
beneficiile și implicațiile practice pe care le-a produs reforma justiției în 3 ani de implementare, acțiunile care sînt în curs de 
derulare și care urmează a fi implementate în următorii ani”. 

În cadrul lucrului Grupului de lucru cu privire la comunicarea despre reforma justiției, creat prin Ordinul Ministru-
lui Justiției din 28 iulie 2014, Proiectul nr. 1 de asistență tehnică a UE a oferit suportul pentru ținerea unei ședințe din 
25 iunie 2015 cu specialiștii în comunicare din cadrul instituțiilor SRSJ, în vederea discutării implementării Planului de 
activități pentru perioada martie-iunie 2015 și actualizării, discutării și finalizării Planului de activități în vederea pro-
movării informațiilor despre rezultatele reformei pentru perioada iulie - decembrie 2015 și contribuirii la cel de-al doilea 
Buletin informativ despre SRSJ21. 

Specialiștii PR de la instituțiile sectoriale au constituit principalul grup-țintă al instruirilor în comunicare organizate 
și desfășurate de Proiect nr. 1 al UE. Acestea au fost alcătuite în baza unei evaluări atente a necesităților din punct de 
vedere al comunicării despre implementarea SRSJ și capacitățile relevante ale instituțiilor sectoriale, evaluare realizată în 
perioada anterioară. În special, pe 30-31 iulie s-a organizat un atelier de lucru pentru 20 de ofițeri de presă, membri ai 
grupului de lucru pentru promovarea SRSJ, scopul căreia a fost îmbunătățirea abilităților de comunicare scrisă. Instruirea 
a abordat următoarele aspecte legate de comunicarea eficientă: așteptările presei, relatarea, standardele comunicării scri-
se la nivel guvernamental, formele de comunicare scrisă, greșelile frecvente, evitarea formalismului, utilizarea gramaticii 

20  http://www.moldovacurata.md/ 
21  http://justice.gov.md/public/files/buletin_informativ/Buletin_SRSJ_nr_2-2015_ro_web.pdf 
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și vocabularului adecvat. Cele două zile de atelier au fost desfășurate de 4 formatori: 1 expert în abilitățile de comunicare 
scrisă, șeful direcției comunicare a Guvernului R. Moldova și 2 experți în comunicare ai Proiectului UE. 

În august 2015, sub auspiciile Proiectului nr.1 de asistență tehnică a UE a fost organizat un atelier de lucru pe comu-
nicare pentru mai mult de 20 de ofițeri de presă, membrii grupului de lucru pentru promovarea SRSJ. Atelierul de lucru 
s-a referit la rolul mesajelor corporative în promovarea SRSJ, în special:  adaptarea comunicării la obiectivele instituției, 
sursele mesajelor. O parte semnificativă a instruirii s-a axat pe aspecte practice, cum ar fi elaborarea mesajelor antico-
rupție și de transparență decizională, precum și fraze și citate memorabile care pot fi memorate și simplificate și pot să  
contribuie la comunicarea eficientă. 

În septembrie 2015, în cooperare cu Proiectul nr. 3 de asistență tehnică a UE cu privire la eficiența, răspunderea și 
transparența sporită în instanțele judecătorești din R. Moldova, a fost organizat un atelier de lucru pe comunicare pentru 
mai mult de 40 de ofițeri de presă, membrii grupului de lucru pentru promovarea SRSJ și alt personal din instituțiile 
sectoriale. Această instruire a fost cea de-a treia din cadrul șirului de evenimente de consolidarea a capacității de comu-
nicare, desfășurată în conformitate cu Planul de Comunicare al SRSJ. Instruirea s-a concentrat pe managementul crize-
lor – cooperarea instituțională cu presa privind situațiile de urgență și speciale și a inclus câteva ateliere de lucru, inclusiv 
simularea unor situații practice, pentru îmbunătățirea reacției la criza instituțională. 

La 25 septembrie 2015, Proiectul nr.1 de asistență tehnică a UE a organizat lucrările unei mese rotunde, cu partici-
parea demnitarilor de nivel înalt privind comunicarea pentru conducerea instituțiilor partenere ale sectorului justiției. 
Atelierul de lucru a fost deschis de E.S. Dl. Pirkka Tapiola, Șeful Delegației UE care a accentuat importanța comunicării 
despre reforma în sectorul justiției și a accentuat preocupările serioase despre viteza și rezultatele sale. La eveniment au 
participat conducerea și reprezentanții MJ, Curții Supreme de Justiție, procuraturii, CSM, Oficiului Avocatului Poporului 
în R. Moldova, Departamentului Instituțiilor Penitenciare, Uniunii Avocaților, Oficiului de Probațiune (din decembrie 
2015 – Inspectoratul Național de probațiune) etc.  În baza contribuțiilor furnizate în cadrul instruirilor, experții Proiec-
tului nr. 1 de asistență tehnică au elaborat un Ghid de comunicare pentru ofițerii de presă și alți angajați ai instituțiilor 
sectoriale. 

În 2015 au fost elaborate și diseminate două buletine informative ale Strategiei de reformare a sectorului justiției, care 
includ informații privind evoluțiile și realizările în domeniile sectorului justiției. Buletinele informative sunt disponibile 
în versiune electronica, în limbile română și engleză, pe pagina web a MJ: http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&id-
c=654&id=2557. 

La fel, cu susținerea Proiectului UE de sprijinire a coordonării reformei justiției, a continuat ciclul de 50 de emisiuni 
radio dedicate reformei justiției la postul public de radio, Radio Moldova Actualități, care este și unul dintre cele mai as-
cultate posturi de radio din Moldova22. Din 23 octombrie 2014, în fiecare zi de joi, ascultătorii se pot familiariza cu rezul-
tatele SRSJ în diferite domenii și pot adresa întrebări invitaților. Ciclul de emisiuni a continuat până la finele anului 2015.

II. 5. Costurile reformei justiției și particularitățile executării bugetului în 2015
Această secțiune se referă la următoarele aspecte ce țin de finanțarea PAISRSJ:
■ Costurile actualizate de implementare a reformei justiției;
■ Particularitățile finanțării reformei justiției în 2015;
■ Aspecte de sustenabilitate după finalizarea reformei justiției.

Întrebarea privind  costurile reformei justiției a fost formulată pentru prima data în 2015 și la acea etapă au fost efec-
tuate totaluri preliminare ținând cont de bugetele valorificate întru implementarea SRSJ în 2013 și 2014, bugetul alocat 
pentru 2015, precum și Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2016-2018. În prezent,  această analiză trebuie reeditată, având 
în vedere faptul că dispunem de informația pentru trei ani de implementare a SRSJ și bugetul alocat pentru 201623. Ca-
drul de patru ani acoperă integral perioada de implementare a SRSJ și pot fi considerate (în cazul când bugetul pentru 
2016 va fi valorificat integral) drept costuri finale.

Astfel, costul final de implementare a SRSJ cifrează 906,4 milioane lei sau 45% din costul estimat inițial. La calcu-
larea costului s-a ținut cont de: 1. Bugetele executate prin intermediul contului trezorerial destinat finanțării SRSJ și 2. 
Estimările Ministerul Finanțelor privind majorarea salariilor actorilor din sectorul Justiției24. Din punct de vedere proce-
dural, majorarea sus-menționată nu este distribuită în cadrul ciclurilor anuale de planificare strategică, ci este estimată de 

22  http://trm.md/ro/justitie-echitabila-pentru-fiecare/ 
23  Pentru moment, calculele cu privire la bugetul alocat pentru 2016 sunt efectuate în baza proiectului Legii bugetului, aceasta din urmă 

urmând a fi votată de Parlamentul Republicii Moldova în timpul apropiat
24  În forma prezentată costul final de implementare a SRSJ reprezintă o ușoară subestimare a costurilor efective dat fiind faptul că nu s-a putut 

ține cont de o serie de cheltuieli ale instituțiilor efectuate din contul liniei de bază, precum și de anumite aranjamente bilaterale prin care partenerii 
de dezvoltare au susținut direct implementarea unor acțiuni fără ca această informație să treacă prin sistemul bugetar.
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Ministerul Finanțelor în baza parametrilor setați de Legea privind salarizarea judecătorilor. În conformitate cu CBTM, 
impactul bugetar de la majorarea salariilor a fost de 44,3 milioane lei în 2014, 38,9 milioane lei în 2015 și 52,8 milioane 
lei în 2016. Impactul total în mărime de 136 milioane lei deține o pondere de 15% în costul total al SRSJ.

Pe parcursul a trei ani de implementare a SRSJ (2013-2015) au fost valorificate 62% din bugetul alocat pentru refor-
mă, celelalte 38% urmând a fi valorificate în 2016. Reieșind din aceasta, povara reformei justiției asupra bugetului public 
național este semnificativ mai mare decât în anii precedenți. Totuși, ținem să menționăm că, în mare parte această povară 
ține de majorarea salariilor actorilor din sectorul justiției (52,8 milioane lei) care s-a implementat gradual. Fără această 
acțiune de reformă, care a fost pe deplin internalizată de către bugetul public național, bugetul alocat pentru implemen-
tarea SRSJ în 2016 este de 298,6 milioane lei – realizabil în condițiile defalcării unui suport bugetar direct.

Repartizarea pe ani a costurilor aferente implementării SRSJ

Cele mai costisitoare acțiuni de reformă dețin o pondere de 90% din costul total pentru implementarea SRSJ. Patru 
din zece acțiuni reprezintă investiții capitale în infrastructura instanțelor judecătorești (257 milioane lei), a penitenciare-
lor (179,2 milioane lei), a procuraturilor (25,8 milioane lei) și a Institutului Național de Justiție (15,6 milioane lei). Chel-
tuielile salariale ce țin de majorarea salariilor judecătorilor (136 milioane lei) și introducerea funcției de asistent judiciar 
(122,3 milioane lei) dețin și ele o pondere relativ semnificativă în costul reformei. Celelalte patru acțiuni costisitoare țin 
de modernizarea echipamentului și a softurilor necesare.

Cele mai costisitoare 10 acțiuni din SRSJ % Lei

Renovarea sediilor instanțelor judecătorești (acțiunea 1.1.12) 28% 257,185,900 

Modernizarea infrastructurii locurilor privative de libertate (acțiunea 6.4.2) 20% 179,246,600 

Majorarea salariilor actorilor din sectorul justiției (acțiunea 4.1.1) 15% 136,000,000 

Introducerea funcției de asistent judiciar (acțiunea 1.3.10) 13% 122,300,500 

Implementarea unor metode moderne de investigare și urmărire penală (acțiunea 2.3.1) 3% 28,521,400 

Renovarea sediilor organelor procuraturii (acțiunea 2.2.6) 3% 25,845,500 

Achiziționarea echipamentului necesar pentru prevenire a comportamentului corupțional 
(acțiunea 4.1.5) 2% 18,150,200 

Sporirea accesului publicului la actele normative (acțiunea 7.2.3) 2% 16,113,900 

Renovarea sediului Institutului Național de Justiție (acțiunea 1.3.1) 2% 15,615,300 

Implementarea unui sistem de e-justiție (acțiunea 1.2.2) 1% 12,941,300 

Total 90% 811,920,600

II. Mecanismul de coordonare şi monitorizare a implementării SRSJ şi Planului de Acţiuni
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Anul 2015 a fost un an specific din perspectiva modului în care a fost finanțată reforma. Capacitatea de absorbție, 
care ne-a preocupat în mod prioritar în 2013 și 2014, nu a mai fost o constrângere prioritară. Un prim obstacol în 
finanțarea acțiunilor de reformă în 2015 a fost faptul că instituțiile responsabile din sector au activat în primele 
patru luni ale anului în baza unui buget provizoriu. În conformitate cu normele bugetare, aceasta presupune fi-
nanțarea acțiunilor începute în anul precedent în funcție de parametrii prestabiliți, fără a iniția noi acțiuni. Bugetul 
pentru 2015 a fost aprobat în luna aprilie, astfel încât de facto și de jure, doar în luna mai au putut fi demarate acțiuni 
de politici noi.

Problemele de ordin financiar nu s-au terminat aici. Prin circulara Ministerului Finanțelor din 30 iulie 2015 s-a anun-
țat suspendarea efectuării unor cheltuieli din bugetul de stat. Astfel, începând cu luna iulie achizițiile publice pentru 
contractarea de lucrări şi servicii au fost efectiv stopate. În aceste circumstanțe, capacitatea instituțională de a valori-
fica mijloacele bugetate pentru implementarea acțiunilor de reformă a devenit irelevantă. Ministerul Justiției, în calitate 
de instituție coordonatoare a reformei a întreprins o serie de pași decisivi în vederea deblocării minimului necesar pentru 
continuarea reformei. În particular, a fost considerată prioritară:

(i) finanțarea activităților ce țin de implementarea matricei de politici cu UE; 
(ii) finanțarea activităților cu caracter continuu și anume cheltuielile salariale aferente unor prestatori de servicii; 
(iii) achitarea datoriilor pe lucrările executate / serviciile prestate; și 
(iv) finanțarea lucrărilor de reconstrucție/renovare a sediilor care urmau a fi finalizate în anul 2015.

Un aspect esențial din punct de vedere al finanțării reformei în 2015 a fost lipsa suportului bugetar din partea mai 
multor parteneri de dezvoltare. Prin urmare, bugetul inițial alocat sectorului ”Justiția” întru implementarea acțiuni-
lor din SRSJ a fost diminuat cu 49% de la 280,6 milioane lei la doar 144,2 milioane lei. În rezultatul acestei diminuări o 
serie de acțiuni importante din SRSJ nu au fost finanțate și, prin urmare, nu au fost implementate plenar. Pe de altă parte, 
la elaborarea bugetului pentru 2016 s-a ținut cont de CBTM 2016-2018 și necesitățile reale de finanțare a instituțiilor din 
sector. Astfel, suma alocată inițial pentru implementarea SRSJ în 2016 a fost de 298,6 milioane lei.

Gradul de absorbție a mijloacelor  
alocate pentru implementarea SRSJ în repartizare pe piloni

Gradul de absorbție al mijloacelor bugetare destinate implementări SRSJ a fost în 2015 de 83,3%, în scădere față 
de anul precedent cînd acesta constituise 95,4% și în scădere față de 2013 – 84,9%. După cum am menționat, gradul 
scăzut de valorificare a alocațiilor bugetare nu a fost condiționat de capacitatea instituțională de absorbție, ci de par-
ticularitățile finanțării bugetului în 2015. Rezultatul final, obținut ca urmare a rectificării bugetului pentru SRSJ, a fost 
influențat de incapacitatea Procuraturii Generale de a se încadra în limitele stabilite de bugetul rectificat pe ultima sută 
de metri (au fost utilizate 2,1 milioane lei din cele 16,1 milioane alocate în conformitate cu bugetul rectificat). Astfel, dacă 
Procuratura Generală ar fi reușit să valorifice mijloacele acordate, gradul de executare al bugetului alocat pentru SRSJ ar 
fi fost de 94,5%. 
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II. Mecanismul de coordonare şi monitorizare a implementării SRSJ şi Planului de Acţiuni

Ce urmează după finalizarea reformei justiției?
Costul final de 910,6 milioane lei indicat mai sus se referă la perioada de implementare a SRSJ, respectiv sunt până 

în 2016. Dincolo de această perioadă, mai există costuri aferente implementării acțiunilor din SRSJ pe care le-am numit 
aici costuri de sustenabilitate. La moment, acestea sunt estimate în mărime de 270,2 milioane de lei ca diferență dintre 
CBTM 2016-2018 și bugetul alocat pentru 2016. Bineînțeles, odată cu desfășurarea noului ciclu de planificare strategică 
pentru perioada 2017-2019 aceste costuri vor fi în creștere. Costurile de sustenabilitate derivă din acțiuni cu caracter 
continuu cum ar fi salarizarea actorilor din sectorul justiției, a asistenților judiciari, a parajuriștilor, precum și o serie de 
costuri de mentenanță asociate softurilor elaborate pe perioada de implementare a SRSJ. O recomandare ar fi ca aceste 
costuri să fie absorbite în linia de bază.

Pe lângă cele menționate, există și un alt aspect ce ține de sustenabilitate. La ora actuală, toate inițiativele noi de poli-
tici derivă din acțiunile cuprinse în PAISRSJ. Este clar că, după finalizarea strategiei de reformă, instituțiile responsa-
bile trebuie să conceapă inițiative de politici noi, fie în calitate de politici specifice menite să rezolve problemele curente 
din sectorul Justiția, fie în baza unui nou document-umbrelă de politici care să aibă la temelie o evaluare a impactului 
implementării SRSJ.

II. Mecanismul de coordonare şi monitorizare a implementării SRSJ şi Planului de Acţiuni
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III. DESCRIEREA GENERALĂ A GRADULUI  
DE REALIZARE A ACȚIUNILOR PAISRSJ ÎN 2015

Așa cum a fost menționat și în introducerea prezentului Raport, în anul 2015 a continuat activitatea firească de imple-
mentare a PAISRSJ. Ținînd cont de calificările și concluziile GL sectoriale de coordonare și monitorizare a implementării 
SRSJ, pentru anul 2015 constatăm un grad de realizare a acțiunilor programate și scadente în perioada de raportare în 
proporție de 71%. În tabelul de mai jos poate fi vizualizată informația privind gradul de realizare a acțiunilor scadente 
către finele anului 2015, pentru fiecare pilon al SRSJ în parte. 

Astfel, poate fi observat că pentru perioada de referință un bun nivel de realizare este atestat pentru Pilonul VI „Res-
pectarea drepturilor omului în sectorul justiției” (84% din totalul acțiunilor scadente), Pilonul VII „Sectorul justiției bine 
coordonat, bine administrat și responsabil” (77%) și Pilonul I „Sistemul judecătoresc” (76%). În același timp atestăm o 
realizare mai mică a acțiunilor din Pilonul II „Justiția penală” (58%) și Pilonul III „Accesul la justiție și executarea hotă-
rîrilor judecătorești” (53%). Nivelul de executare, realizările și insuccesele sînt reflectate pentru fiecare Pilon în parte în 
cuprinsul capitolului IV al prezentului Raport. 

Pilonul Total acțiuni Acțiuni realizate Acțiuni realizate 
parțial

Acțiuni  
nerealizate

Acțiuni desuete/
Irelevante

Pilonul I 121 92  (76%) 20 8 1

Pilonul II 84 49 (58%) 25 10 0

Pilonul III 54 32  (59%) 18 3 1

Pilonul IV 56 35 (62%) 15 3 3

Pilonul V 28 21 (75%) 5 1 1

Pilonul VI 100 84 (84%) 9 7 0

Pilonul VII 44 34 (77%) 9 1 0

Total/procentaj 487 (100%) 347 (71%) 101 (21%) 33 (7%) 6 (1%)

Analizate în dinamică, datele privind realizarea acțiunilor din PAISRSJ denotă creșterea gradului de realizare în fieca-
re an. Dacă în anul 2012 gradul de realizare a fost de 56%, în 2013-2015 ritmul realizării acțiunilor a fost accelerat, fiind 
atestate cote procentuale progresiv mai înalte.

Evoluția gradului de realizare a acțiunilor PAISRSJ (2012-2015)
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III. Descrierea generală a gradului de realizare a acțiunilor PAISRSJ în 2015 

Totuși, pentru anul 2015 în comparație cu anul 2014 atestăm o creștere foarte modestă a numărului de acțiuni reali-
zate: doar cu 2% în 2015, în condițiile în care gradul de realizare a SRSJ în 2014, care la fel a fost un an dificil, creșterea 
a fost de 9%. În același timp, rămîne practic neschimbată ponderea acțiunilor nerealizate și acțiunilor realizate parțial. 
Am invocat mai sus cauzele unei atare stări de fapt: instabilitatea politică și lipsa unui program de finanțare consecvent, 
inclusiv limitarea autorităților în activitățile de contractare a serviciilor/bunurilor prin intermediul achizițiilor publice (a 
se vedea în acest sens secțiunea II.5 din Capitolul precedent). O altă cauză posibilă este și suspendarea suportului bugetar 
din partea UE pentru reforma justiției. 

Cele mai importante progrese atinse în anul 2015 sînt reflectate în analiza per fiecare Pilon al SRSJ din Capitolul IV al 
acestui Raport. Sintetizînd aceste informații, printre cele mai proeminente realizări ale anului 2015 ținem să remarcăm 
următoarele:

Cu referire la sistemul judiciar: 
A. punerea în aplicarea a noului mecanism privind răspunderea disciplinară a judecătorilor odată cu intrarea în vi-

goare a Legii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor din 1 ianuarie 2015;
B. revizuirea repetată a imunității penale și contravenționale a judecătorilor, în vederea precizării și limitării acesteia;
C. avansarea procesului de optimizare a hărții dislocării instanțelor judecătorești, inclusiv asigurarea calculării cos-

turilor acestei optimizări;
D. continuarea aplicării noilor proceduri de selecție și evaluare a performanțelor judecătorilor;
E. modernizarea tehnologiilor informaționale aplicate în cadrul sistemului judecătoresc, în vederea eliminării orică-

ror potențiale manipulări;
F. aplicarea noilor reguli de salarizare majorată și în volum deplin a judecătorilor.

Cu referire la sistemul de justiție penală și integritatea actorilor sectorului justiției: 
G. avansarea procesului de reformă a procuraturii (adoptarea în 2015 a noii Legi cu privire la Procuratură în I lectură 

și a II lectură în februarie 2016 );
H. continuarea procesului de modernizare a reglementărilor și metodologiilor de efectuare a expertizelor judiciare; 

modernizarea instrumentarului aplicat de instituțiile de expertiză; 
I. continuarea cursurilor de instruire a actorilor sectorului justiției privind instrumentele de prevenire și combatere 

a corupției;
J. revizuirea prevederilor Legii privind testarea integrității profesionale, urmare a hotărîrii Curții Constituționale; 
K. accelerarea procesului, implicit a proiectelor delegi, de reformă a CNI.

Cu referire la modernizarea și promovarea reglementărilor privind profesiile conexe sectorului justiției și a instru-
mentelor de soluționare alternativă a disputelor:

L. adoptarea Legii cu privire la mediere;
M. fortificarea sistemului asistenței juridice garantate de stat;
N. promovarea și adoptarea de către Parlament a proiectelor de legi privind reforma: sistemului de executare a deci-

ziilor judecătorești, statutului interpreților și traducătorilor în procesele judiciare, a instituției notariatului.

Cu referire la consolidarea protecției drepturilor omului în sectorul justiției:
O. continuarea reformei instituției Avocatului Poporului (Ombudsmanul);
P. lansarea proceselor de reformă a Curții Constituționale;
Q. dezvoltarea și asigurarea mecanismelor de protecție a participanților minori în procesele judiciare etc.

Așa cum a fost menționat și în rapoartele precedente, lista realizărilor nu este exhaustivă, or acțiunile prevăzute de 
SRSJ, în mare parte, sînt acțiuni cu impact pe termen lung și nu au fost concepute să producă efecte imediate. Pe termen 
mediu și lung, fiind aplicate toate acțiunile, în complex și interconectate, sînt de natură să modifice starea de lucruri în 
sectorul justiției, să schimbe percepțiile justițiabililor și modelele comportamentale ale actorilor sectorului justiției.

Realizările și eșecurile/insuccesele pentru fiecare pilon sunt prezentate în următorul capitol. În același timp, detalii 
mai elaborate se conțin în rapoartele tabelare pentru fiecare pilon și care pot fi accesate pe pagina web a MJ la directoriul 
consacrat SRSJ http://justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=439&.
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IV. IMPLEMENTAREA MĂSURILOR  
DIN PAISRSJ POTRIVIT PILONILOR (2015)

în cadrul acestui capitol este reflectată informația privind nivelul de realizare a acțiunilor programate în cadrul fie-
cărui pilon, acțiuni care sînt scadente în anul 2015.  Informațiile privind gradul de realizare a acțiunilor sînt redate în 
format grafic și tabelar. Trebuie să se țină cont de faptul că informația grafică a fost calculată conform unor indicatori 
diferiți, decît cei utilizați de către GL de monitorizare a PAISRSJ la calcularea nivelului de realizare și care este reflectată 
în formatul tabelar pentru fiecare Pilon.

Figurile grafice pentru fiecare Pilon arată nivelul de implementare a acțiunilor conform Strategiei și PAISRSJ la data 
indicată pe axa orizontală. Astfel, codul numeric ”1512” presupune: primele două cifre ”15” - anul 2015, ultimele două 
cifre ”12” – luna decembrie. Fonul albastru reflectă volumul de lucru (din totalul pe Pilonul respectiv pînă la finele Stra-
tegiei și Planului de Acțiuni - 2016) programat pentru etapa respectivă (spre exemplu decembrie 2015). Coloanele de 
culoare galbenă indică cota realizată la data respectivă. Precizăm că volumul de lucru pentru fiecare Pilon a fost calculat 
în dependență de următoarele criterii: numărul de acțiuni în Pilon, numărul de indicatori ai acestor acțiuni, ponderea 
direcțiilor strategice/domeniilor de intervenție/acțiunilor/indicatorilor, după cum au fost stabilite de către Grupul de lu-
cru. Respectiv, ținînd cont de faptul că baza de calcul pentru construirea figurilor grafice este diferită de cea calculată pe 
acțiuni, conform tabelelor de mai jos, procentajele calculate au anumite diferențe. Astfel, în diagrame este luat în calcul 
și reflectat, inclusiv, volumul de muncă depus la acțiunile parțial realizate. Prin urmare, cotele procentuale din figurile 
grafice reflectă cota din volumul de muncă realizat raportat la totalul acțiunilor programate pe Pilon pînă în decembrie 
2016. Mai mult, diagramele  țin cont și de ponderea (”importanța”) fiecărui element (direcție strategică/domeniu de 
intervenție/acțiune/indicator) al Planului de Acțiuni în coraport cu alte elemente de același nivel în cadrul acestui Pilon. 
Or, ”importanța”/ponderea fiecărei acțiuni este diferită în scopul realizării obiectivelor trasate în cadrul Pilonului.

De asemenea pentru fiecare pilon este oferită o trecere în revistă a principalelor realizări în 2015, precum și principa-
lele restanțe. Pentru fiecare Pilon sînt prezentate tabele care conțin informații privind nivelul de realizare al acțiunilor  în 
conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării SRSJ. Pentru a asigura o mai bună accesibili-
tate  a reflectării gradului de implementare a acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: 
acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – roșu, acțiuni desuete – portocalie.

IV.1 Pilonul I. Sistemul judecătoresc
Obiectivul specific al Pilonului I este „Consolidarea independenței, responsabilității, eficienței, imparțialității și trans-

parenței sistemului judecătoresc”. 
Acțiunile acoperite de Pilonul I al SRSJ sînt axate pe trei direcții strategice:  1. asigurarea accesibilității și indepen-

denței sistemului judecătoresc, 2. sporirea transparenței și a eficienței sistemului judecătoresc, precum și 3. ridicarea 
profesionalismului și a responsabilității persoanelor implicate în efectuarea justiției.

În vederea atingerii obiectivelor Pilonului I pentru întreaga perioadă de implementare a SRSJ -  2011-2016 - au fost 
programate 122 de acțiuni. 

Nivelul de realizare a acțiunilor planificate pentru Pilonul I (2011-2015)
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IV. Implementarea măsurilor din PAISRSJ potrivit pilonilor (2015) 

Până în trimestrul IV al anului 2015, conform  termenelor, trebuiau finalizate 121 acțiuni. Din cele 121 acțiuni, la 
data de 31 decembrie  2015 – 92  sunt realizate, 20 realizate parțial, 8 nerealizate, iar 1 acțiune a fost calificată de GL 
pentru Pilonul I ca desuetă/irelevantă. 

Nivelul de realizare a acțiunilor Pilonului I, conform Metodologiei GL

Total acțiuni planificate pînă în 2015 Acțiuni realizate Acțiuni  
realizate parțial

Acțiuni  
nerealizate Desuete/Irelevante

121 92 20 8 1

100% 76 % 16% 6% 2%

Pe parcursul perioadei de raportare în cadrul Pilonului I au fost atestate mai multe realizări atinse, inclusiv, grație 
eforturilor de reformă depuse în perioada precedentă, odată cu adoptarea actelor normative și punerii acestora în apli-
care efectivă.

REALIZĂRI:
A. Punerea în aplicare a noului mecanism cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor 
La 25 iulie 2014, prin asumarea răspunderii Guvernului a fost adoptată Legea nr. 178 cu privire la răspunderea disci-

plinară a judecătorilor25. Scopul principal al legii a fost crearea unui sistem efectiv și transparent cu privire la răspunderea 
disciplinară a judecătorilor. Trebuie menționat cu titlu special, că noua lege a modificat mecanismul anterior de sancțio-
nare disciplinară a judecătorilor, inclusiv prin lărgirea cercului de subiecți cu drept de sesizare, instituirea unor condiții 
de formă și conținut pentru sesizări și a etapei de verificare a admisibilității (completele de admisibilitate ale colegiului) 
sesizărilor etc.

Potrivit Raportului Colegiului disciplinar al CSM pentru anul 201526 este menționat că ”În perioada 01 ianuarie – 31 
decembrie 2015, la Colegiul disciplinar au fost înregistrate 15 proceduri restante și transferate din anul 2014, 35 de sesizări 
cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare, declarate admisibile de Completele de admisibilitate și 25 de con-
testații asupra hotărîrilor Completelor de admisibilitate. În total au fost înregistrate 75 de cauze disciplinare în privința 
judecătorilor de toate nivelurile. […]. Se subliniază faptul că, cele 15 proceduri restante și transferate din anul 2014 au fost 
examinate în conformitate cu Legea nr. 95027”.

Potrivit aceluiași raport al Colegiului disciplinar, pe parcursul anului 2015, au avut loc 18 ședințe ale colegiului în 
cadrul cărora au fost examinate:

15 – proceduri disciplinare restante din anul 2014;
26 – sesizări declarate admisibile de Completele de admisibilitate (cauze disciplinare). 

În tabelul de mai jos reflectăm statistica comparată a cauzelor disciplinare examinate în 2014 și 2015 și a categoriilor 
de sancțiuni aplicate.

Sancțiuni aplicate 2014 2015

Avertisment 12 8

Mustrare 3 2

Mustrare aspră – 1

Propunere de eliberare din funcția de judecător 1 1

În raportul colegiului disciplinar pentru anul 2015 se menționează că: ”Instituirea Completelor de admisibilitate a 
dus la micșorarea considerabilă a numărului de proceduri disciplinare intentate, comparativ cu anii precedenți […] mo-
dificarea procedurii de intentare a cauzelor disciplinare prin instituirea Completelor, a dus și la micșorarea numărului de 

25 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354341 Parcursul acestei legi extrem de importante din perspectiva 
reformei sistemului judecătoresc și responsabilizării judecătorilor, a fost unul anevoios. Deși a fost aprobată de Guvern și transmisă Parlamentului 
spre examinare în 2013, legea, chiar și după obținerea Opiniei Comisiei de la Veneția, așa și nu a fost adoptată de către Parlament, fiind invocate varii 
motive care au tergiversat procesul. Luînd în considerare importanța acestei legi pentru avansarea proceselor de reformă și ținînd cont de situația 
incertă privind activitatea Legislativului în 2014, Guvernul și-a asumat răspunderea pe această lege.

26  http://csm.md/files/RAPOARTE/2015/RaportColegiuluiDsiciplinar_2015.pdf 
27  Legea cu privire la colegiul disciplinar și răspunderea disciplinară a judecătorilor
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sancțiuni disciplinare aplicate […] se mai constată cu certitudine că, sancțiunile aplicate de către Colegiul disciplinar în 
baza noii proceduri sunt mai blînde, ori din cele 26 de cauze disciplinare examinate în baza Legii nr. 178, au fost aplicate 
5 avertismente, iar din cele 15 cauze restante, examinate în baza Legii vechi, au fost aplicate 7 sancțiuni disciplinare, din 
care, 1 eliberare din funcție, 2 mustrări, 1 mustrare aspră, 3 avertismente. Prin urmare, putem susține că, instituirea Com-
pletelor de admisibilitate este binevenită, deoarece a scăzut numărul de cauze intentate cît și de sancțiuni aplicate, însă 
mai este necesar de concretizat că, noua procedură a dus la tergiversarea examinării cauzelor disciplinare, ceea ce este în 
defavoarea părților. Mai mult ca atît, intentarea procedurii disciplinare de către Completele de admisibilitate ridică mai 
multe discuții privitor la faptul că, membrii care intentează procedura disciplinară, trei la număr, participă și la exami-
narea cauzei în fond”.

Punerea în aplicare a noului mecanism de răspundere disciplinară a judecătorilor a fost monitorizată de către 
CRJM. Potrivit documentului de politici ”Evaluarea necesităților de îmbunătățire a cadrului legal privind răspunderea 
disciplinară a judecătorului”28, lansat în 2016 s-a constatat: ”În primul an de implementare a Legii nr. 178, statistica a 
arătat că rata de intentare a procedurilor disciplinare în anul 2015 a scăzut cu aproape 27% în comparație cu anul 2014, 
deși cercul subiecților care depun sesizări s-a extins. Astfel, dacă în anul 2014 era intentată o cauză la fiecare 48 de petiții 
disciplinare, atunci în anul 2015 s-a intentat o cauză la fiecare 61 de sesizări. Mai mult, și rata de sancționare a judecă-
torilor a scăzut de patru ori. În condițiile în care, potrivit ultimelor sondaje, în jur de 75% din populație nu au încredere 
în sistemul justiției, o scădere atât de mare a ratei de sancționare este greu de explicat altfel decât printr-un mecanism 
mult prea complicat și formalist de tragere la răspundere disciplinară”. Documentul de politic conține și o serie de re-
comandări pentru ameliorarea sistemului existent privind organizarea și autonomia inspecției judiciare, componența 
și mandatul membrilor Colegiului disciplinar, procedurile operaționale în cadrul colegiului în vederea eficientizării și 
simplificării lor etc.

B. Revizuirea repetată a imunității penale şi contravenționale a judecătorilor, în vederea precizării şi limitării 
acesteia 

Limitarea treptată a nivelului imunității penale și contravenționale a judecătorilor a fost permanent în vizorul acto-
rilor din sectorul justiției. În 2015,  în vederea executării constatărilor Curții Constituționale din Hotărîrea nr. 22 din 5 
septembrie 2015, dar și la sugestia reprezentanților sistemului judecătoresc, au fost repetat operate modificări la art. 19 
din Legea cu privire la statutul judecătorului. De data aceasta s-a renunțat la imunitatea contravențională a judecătorului 
(poate fi sancționat contravențional doar de către instanța de judecată, fără acordul CSM).

În partea ce ține de tragerea la răspundere penală a judecătorilor pentru săvîrșirea infracțiunilor de corupție, potrivit 
Raportului CNA pentru anul 201529, ”în total, în perioada 2014-2015, au fost cercetate infracțiuni săvârșite de 17 judecă-
tori. În 2015, s-au depistat infracțiuni comise de 9 judecători. În judecată s-au remis cauzele penale în privința a 8 judecă-
tori. Din ele, pe 3 cauze penale s-au pronunțat deja sentințe de condamnare, inclusiv 2 irevocabile”.

C. Avansarea procesului de optimizare a hărții dislocării instanțelor judecătoreşti, inclusiv asigurarea calculării 
costurilor optimizării şi adoptarea proiectului legii în I lectură

În anul 2015 au fost finalizate activitățile de estimare a costurilor optimizării hărții judecătorești. Astfel,  în iulie 
2015 a fost prezentat Studiul de fezabilitate privind optimizarea hărții instanțelor judecătorești din Republica Mol-
dova, realizat de către USAID ROLISP, Institutul de Management al Justiției, Institutul de proiectări URBANPRO-
IECT și CRJM. Potrivit notei informative a MJ la proiectul Legii privind reorganizarea instanțelor judecătorești, 
studiul amintit mai sus a servit pentru fundamentarea proiectului de lege, în special pentru stabilirea etapelor pro-
cesului de optimizare și a costurilor.  Astfel, costul total estimativ al reorganizării sistemului judecătoresc este de 
76.099,970 euro.

Proiectul Legii cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești a fost aprobat de Guvern prin hotă-
rîrea nr. 68 din 25 februarie 2016 și remis Parlamentului spre examinare. La 11 martie 2016 proiectul Legii a fost adop-
tat de către Parlament în I lectură30.

D. Continuarea procesului de implementare a noilor mecanisme de selecție şi evaluare a performanțelor jude-
cătorilor

Potrivit Raportului Colegiului de selecție pentru anul 201531, ”necesitățile sistemului judiciar pentru completarea func-
țiilor vacante de judecător, președinte sau vicepreședinte de instanță au determinat convocarea Colegiului de selecție în mai 
multe ședințe ca în anii precedenți. În total, s-au organizat 16 ședințe, cu 6 mai mult decît în anul 2014 și cu 5 mai mult 

28  http://crjm.org/wp-content/uploads/2016/03/2016-02-DDP-Legea-178-CRJM-web.pdf 
29  http://cna.md/sites/default/files/statdata/raport_cna_24.02.16.pdf 
30  Versiunea proiectului legii înregistrat în Parlament poate fi accesată la: http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/

tabid/61/LegislativId/3090/language/ro-RO/Default.aspx 
31  http://csm.md/files/RAPOARTE/2015/RaportCS_anual_2015.pdf 
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decît în anul 2013 ”.  În același raport se mai menționează că pe parcursul anului 2015, Colegiul de selecție a emis 153 
de hotărîri motivate în privința următoarelor categorii de candidaturi:

■ 87 candidați la funcția de judecător;
■ 35 judecători care solicită numirea în funcție de președinte/vicepreședinte al instanței judecătorești;
■ 23 judecători care solicită promovarea la o instanță judecătorească ierarhic superioară;
■ 8 judecători care solicită transferul la o instanță judecătorească de același nivel.

Punerea în practică a noii proceduri de selecție a judecătorilor a fost în vizorul societății civile, organizațiile căreia 
au monitorizat activitatea colegiului de selecție. Potrivit raportului CAPC de monitorizare a colegiilor de selecție și eva-
luare a performanțelor judecătorilor32, lansat în decembrie 2015 s-au constatat și aspecte criticabile: ” […] 1) membrii 
Colegiului de selecție nu au adresat DELOC întrebări care ar constitui indiciu pentru a clarifica integritatea candidaților; 
mai mult decît atît, astfel de întrebări nu au fost adresate nici măcar candidatului numirea căruia în calitate de judecător a 
fost respinsă anterior de Președintele RM; 2) membrii CSCJ, rareori, motivează punctajul acordat: nici o hotărîre nu oferă o 
motivație privind punctajul oferit pentru criteriul „Calitatea, eficiența și integritatea în funcția de judecător”. O constatare 
a raportului CAPC privind relevanța hotărîrilor colegiului de selecție pentru CSM este că ”hotărîrile Colegiului sunt 
relevante pentru CSM,  dacă pe „Lista candidaților care au depus cerere de participare la concurs pentru suplinirea funcției 
de judecător/președinte/vicepreședinte” este un singur candidat. Dacă există mai mulți candidați, punctajul oferit de CSCJ 
se pare că este irelevant, deoarece CSM promovează candidații în dependență de numărul de voturi acumulate în ca-
drul CSM. […] în situația în care s-a optat pentru candidatura unui judecător cu un punctaj mai mic sau s-a optat pentru 
anunțarea unui nou concurs pentru suplinirea funcției vacante de președinte […] CSM nu și-a motivat hotărîrea, decît 
prin referința la numărul de voturi”.

Constatări similare au fost invocate și de către CRJM, care la rîndul său a propus un set de modificări la procedurile 
legale existente și Regulamentele CSM privind procedura de selecție și evaluare a performanțelor judecătorilor.33 

Cît privește noua procedură de evaluare a performanțelor judecătorilor, în raportul Colegiului de evaluare34 se men-
ționează că: ”în perioada ianuarie – decembrie 2015, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor s-a convocat în 7 
ședințe, a evaluat, în mod ordinar și extraordinar, 64 de judecători și 3 președinți din instanțele judecătorești ale Republicii 
Moldova, adoptînd 70 de hotărîri.

Conform art. 30 alin. (4) al Legii nr. 154 din 05.07.2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecători-
lor și Graficului aprobat prin hotărîrea CSM nr. 545/22 din 09.07.2013, în mod ordinar (periodic) au fost evaluați 43 de ju-
decători din cadrul Curții de Apel Chișinău, Judecătoriilor Botanica, Buiucani și Rîșcani din mun. Chișinău, Judecătoriilor 
Anenii Noi, Bender, Cahul, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Comrat, Leova, Ocnița, Orhei, Soroca, Ștefan-Vodă, Taraclia, Telenești, 
Ungheni, Vulcănești și Judecătoriei Comerciale de Circumscripție.

În temeiul art. 13 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 154 din 05.07.2012, în mod extraordinar, la cererea personală a 
judecătorilor, în legătură cu numirea în funcție pînă la atingerea plafonului de vîrstă, promovarea la o instanță superioară, 
numirea în funcția de președinte/vicepreședinte de instanță, transferul la o instanță de același nivel sau la o instanță infe-
rioară, precum și în cazul obținerii calificativului ”insuficient” la evaluarea periodică, au fost evaluați 22 judecători din 
cadrul Curții Supreme de Justiție, Curții de Apel Chișinău, Judecătoriilor Botanica, Buiucani, Centru și Ciocana din mun. 
Chișinău, Judecătoriilor Anenii Noi, Basarabeasca, Bălți, Bender, Călărași, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Criuleni, Edineț, Hîn-
cești, Ialoveni și Leova.

În rezultatul desfășurării procedurii de evaluare, 6 judecători au obținut calificativul „excelent”, 33 judecători – ca-
lificativul „foarte bine”, 25 judecători – calificativul „bine” și 1 judecător – calificativul „insuficient”. Judecătorului, 
apreciat cu calificativul ”insuficient”, i s-a acordat termen pentru susținerea evaluării repetate în luna martie 2016”.

Mai jos este prezentată analiza comparată pentru perioada 2013-2015 a calificativelor acordate judecătorilor  în ca-
drul evaluării ordinare a performanțelor.

32  http://capc.md/docs/Raport_de%20monitorizare7_dec.doc  
33 http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/06/2015-06-03-CRJM-Op-RegulSelectieJud.pdf; http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/06/CRJM 

-DP-Numire-Jud-2015-06-25.pdf 
34  http://csm.md/files/RAPOARTE/2015/RaportCE_evaluare_2015.pdf 
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Evoluția calificărilor acordate judecătorilor de colegiul de evaluare  în perioada 2013-2015

E. Modernizarea tehnologiilor informaționale în sistemul judecătoresc
Începînd cu 15 septembrie 2015 în toate instanțele judecătorești din republică a fost implementată o nouă versiune 

a PIGD - versiunea IV.I. în care au fost îmbunătățite nu numai compartimentele de bază existente, dar introduse și noi 
funcționalități. Toate funcționalitățile introduse în PIGD versiunea IV.I sunt reflectate în Ghidul utilizatorului PIGD, 
versiunea electronică a acestuia poate fi accesată de către fiecare utilizator direct din program.

În anul 2015 USAID ROLISP în parteneriat cu CSM și DAJ a elaborat cel de-al 2 Raport de evaluare a instanțelor ju-
decătorești din RM35. Raportul include analiza a șase domenii ale sistemului judecătoresc, inclusiv, automatizarea fiecărei 
instanțe judecătorești. 

Deși instanțele, practic, toate au fost automatizate, în anul 2015 cu suportul USAID ROLISP au fost achiziționate încă 
48 de echipamente Femida care au fost instalate în 11 instanțe de judecată. Pentru Curtea de Apel Chișinău au fost 
procurate 12 licențe pentru sistemul Femida și au fost amenajate alte 6 săli de şedință.

Astfel, potrivit Raportului ROLISP enunțat mai sus, automatizarea instanțelor de judecată este realizată parțial: deși 
toate instanțele judecătorești utilizează PIGD, încă nu toate funcționalitățile PIGD sunt dezvoltate. În același timp, a 
avut loc un progres simțitor în domeniul înregistrării audio a ședințelor de judecată. Astfel, în anul 2015, toate instan-
țe judecătoreşti evaluate înregistrează audio şedințele de judecată fie cu ajutorul sistemului de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată SRS Femida, fie cu ajutorul reportofoanelor care au fost donate sistemului judecătoresc de către 
USAID ROLISP în anul 2013. Paginile web ale instanțelor judecătorești au fost înlocuite cu portalul unic al instanțelor, 
conținutul căruia este gestionat centralizat.

Trebuie menționat că în 2015, la solicitarea MJ, de către CRJM a fost elaborat și un Studiu privind oportunitatea în-
tocmirii procesului-verbal sau  a stenogramei şedinței de judecată şi corelația dintre acestea şi înregistrările audio/
video36. Recomandările studiului s-au referit la: 1. Renunțarea la procesele-verbale detaliate. […]  2. În caz că se constată 
contradicții între procesul-verbal și înregistrarea audio, procesul verbal urmează a fi ajustat conform înregistrării audio. […] 
3. Înregistrarea audio și întocmirea procesului-verbal […]urmează să aibă loc în toate cazurile în care are loc ședință cu 
participarea părților, inclusiv în instanța de recurs; […] 6. Este recomandată uniformizarea modului de ținere a proceselor 
verbale în toate tipurile de proceduri existente. […]

RESTANȚE/SOLUȚII
Potrivit calificărilor GL sectorial pentru Pilonul I în lista acțiunilor scadente pentru 2015 care nu au fost realizate sunt 

incluse următoarele: Acț. 1.1.2 p. 2  Elaborarea proiectului de modificare a Legii taxei de stat nr. 1216-XII din  3 decem-
brie 1992,  a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003 și ale altor acte legislative; Acț. 1.1.9 p. 4 Elaborarea 
proiectului de  modificare ale actelor legislative necesare implementării modificărilor operate în Constituție; Acț. 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; Acț. 1.3.1. p. 3 Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului 

35  https://www.dropbox.com/s/bf1mkyus5uejruy/raport_evaluare_RO_09-2015.pdf?dl=0 
36  http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/12/CRJM-DPP-Proc-Verb-2015-10.pdf 
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normativ intern al INJ în conformitate cu modificările legislației; Acț. 1.3.1 p. 6 Monitorizarea implementării reformei 
Institutului National al Justiției.

Cu referire la reforma INJ, a fost menționat și în rapoartele precedente că aceasta ar fi o acțiune restantă. Totuși, în 
toamna anului 201537 proiectul Legii a fost aprobat de Guvern și remis Parlamentului spre examinare. La 11 martie 2016 
proiectul Legii a fost adoptat în I lectură.38 

Trebuie reiterată din raportul anual pentru 2014 problema restantă legată de funcționarea efectivă a poliției judecă-
torești, transferul acesteia în subordinea MJ și disponibilitatea/accesibilitatea/amplasarea acesteia în sediul instanțelor 
propriu-zise. Motivele unei atare stări de fapt ar fi că în instanțele judecătorești nu există spații suficiente pentru a fi am-
plasate birourile SPJ, fiind necesară locațiunea unor spații suplimentare. Un alt motiv care provoacă trenarea procesului 
re-subordonării poliției judecătorești este faptul că nu s-a ajuns la consens asupra numărului unităților de personal care 
trebuie transferate, precum și a dotărilor din dispoziția lor. Pentru a depăși aceste probleme a fost elaborat un proiect de 
act normativ, remis spre examinare Guvernului care propune crearea Poliției judecătorești, cu statut de autoritate admi-
nistrativă în subordinea Ministerului Justiției și, totodată, lichidarea Serviciului poliției judecătorești din cadrul IGP al 
MAI.  Subiectul respectiv trebuie să revină pe agenda noului Guvern investit în anul 2016. 

Adițional, este necesar să fie depuse în continuare eforturi pentru asigurarea modificării Constituției, or, o bună parte 
din acțiunile restante sau calificate ca realizate parțial pentru Pilonul I sunt legate anume de modificările constituționale.

O concluzie care se impune în urma realizărilor identificate pentru Pilonul I, este că noile mecanisme/instituții/pro-
ceduri instituite în cadrul sistemului judecătoresc necesită a fi atent monitorizate și corectate în caz de necesitate. Atît 
evaluările interne ale instituțiilor, cît și evaluările externe scot în evidență un șir întreg de carențe și inadvertențe care 
necesită a fi ajustate și reparate. Este vorba în special de noile proceduri de selecție, evaluare a performanțelor și de sanc-
ționare disciplinară a judecătorilor care necesită a fi îmbunătățite, inclusiv prin identificarea unor soluții operaționale 
adecvate, pentru asigurarea eficienței lor. 

IV.2 Pilonul II. Justiția penală 
Obiectivul specific al Pilonului II este „Eficientizarea procesului de investigație prejudiciară în vederea garantării, 

respectării drepturilor omului, asigurării securității fiecărei persoane și diminuării nivelului de criminalitate”.  Acțiunile 
acoperite de Pilonul II al SRSJ sînt axate pe cinci direcții strategice:  1. revizuirea conceptului și a procedurii fazei pre-
judiciare; 2. consolidarea profesionalismului și independenței procuraturii; 3. consolidarea capacităților profesionale 
individuale și instituționale de investigare a infracțiunilor; 4. modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice 
și a celui de evaluare a performanțelor profesionale la nivel individual și instituțional; 5. umanizarea politicii penale și 
consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor.

În general, conform Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei, în Pilonul II sunt prevăzute pentru realizare 
în total 84 de acțiuni. În trimestrul IV anul 2015, conform termenelor, trebuiau finalizate toate cele 84 de acțiuni. 

Nivelul de realizare a acțiunilor planificate pentru Pilonul II, 2011-2016

37 Hotărîrea Guvernului nr. 633 din 11 septembrie 2015.
38 Versiunea înregistrată în Parlament poate fi vizualizată la http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/

LegislativId/2826/language/ro-RO/Default.aspx
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Din cele 84 acțiuni,  la 31 decembrie 2015 – 49 sunt realizate, 25 realizate parțial, iar 10 nerealizate. 

Nivelul de realizare a acțiunilor Pilonului II, conform Metodologiei GL

Total acțiuni planificate pînă în 2015 Acțiuni realizate Acțiuni  
realizate parțial

Acțiuni  
nerealizate Desuete/Irelevante

84 49 25 10 0

100% 58% 30% 12% 0%

În raport cu Pilonul I, gradul de realizare a acțiunilor în Pilonul II pentru perioada de raportare este procentual mai 
mic, respectiv, pot fi raportate și mai puține realizări.  Mai jos este prezentată o listă a celor mai proeminente acțiuni, 
realizarea cărora poate fi calificată drept progres în perioada de raportare.

REALIZĂRI
A. Avansarea procesului de reformă a procuraturii 
În anii precedenți de implementare a SRSJ, acțiunile legate de reforma Procuraturii au fost raportate constant ca 

acțiuni restante. Din acest considerent a fost necesar și demersul /solicitarea CNROOND către Parlament de a accelera 
procesul adoptării cadrului normativ necesar realizării acestei reforme (pentru detalii a se vedea și capitolul I al prezen-
tului Raport). Necesitatea avansării proiectelor legate de reforma Procuraturii reprezintă și o condiționalitate prevăzută 
în Matricea de politici. În dependență de implementarea condiționalităților prevăzute în Matrice, Uniunea Europeană 
transferă, anual, în tranșe, cele 60 de milioane de euro oferite pentru reforma justiției. Așa cum am menționat și mai sus, 
prima tranșă din suportul bugetar, în valoare de 15 milioane de euro, a fost transferată de Uniunea Europeană Republicii 
Moldova în noiembrie 2013, anul lansării Programului „Suport pentru reformele din sectorul justiției”. Cea de-a doua 
tranșă, în valoare de 13,2 milioane de euro, a fost transferată în luna septembrie 2014 și a fost diminuată cu 1,8 milioane 
euro, inclusiv, pe motivul lipsei progresului în reforma Procuraturii.

Anul 2015 și începutul anului 2016 au fost definitorii pentru parcursul noii Legi cu privire la Procuratură. Astfel, la 
28 mai 2015 proiectul Legii a fost adoptat în I lectură, iar la 25 februarie 2016 a fost adoptat în lectură finală. Legea a fost 
promulgată de Președintele statului, publicată în Monitorul oficial la 25 martie 201639, urmînd să intre în vigoare de la 
1 august 2016. În vederea asigurării continuității și consecvenței reformei Procuraturii, un GL creat sub auspiciile MJ 
asigură în prezent elaborarea setului de modificări conexe noii Legi cu privire la procuratură.

B. Consolidarea sistemelor de securitate în sediile procuraturii
În anul 2015 s-au atestat evoluții și în partea ce ține de modernizarea și securizarea sediilor procuraturilor. Astfel, PG 

a încheiat un șir de contracte cu ÎS Servicii Pază al MAI  de prestare a serviciilor de montare, pornire și reglare a mijloa-
celor tehnice de securitate.

Pînă în prezent, mijloacele tehnice de securitate au fost instalate și funcționează în 35 procuraturi teritoriale și speci-
alizate. Acțiunea respectivă urmează a fi realizată pe deplin după adoptarea noii Legi cu privire la Procuratură și optimi-
zarea structurii organelor Procuraturii. 

De asemenea, la 14.12.2015 a fost inițiată procedura de achiziții privind consolidarea sistemelor de securitate în 
sediile organelor Procuraturii. Noile tehnologii urmează să fie instalate pe parcursul semestrului I al anului 2016 în 42 
procuraturi (se preconizează finalizarea acestei activități pînă la sfîrșitul lunii martie al anului 2016).

C. Pilotarea şi testarea sistemului informațional automatizat de evidență a dosarelor în cadrul procuraturii (sis-
temul e-dosar)

Pe parcursul anului 2015 a fost elaborat proiectul legii cu privire la Sistemul informațional integrat al organelor de 
drept supus dezbaterilor publice începînd cu data de 28 iulie 2015, avînd ca scop stabilirea unui cadru legal și financiar 
de implementare a Sistemului în vederea formării resursei informaționale unice a organelor de drept din țară. La elabo-
rarea proiectului au fost luate în considerație toate cerințele față de organizarea funcționării sistemului, practica avansată, 
precum și problemele existente în evidența infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni. 

În acest context USAID (ROLISP) și Procuratura Generală au planificat și finanțat evaluarea mediului tehnologiilor 
informaționale din cadrul organelor procuraturii din Republica Moldova (finalizat la 11.09.2015), documentând starea 
tehnică actuală și formulând recomandări de îmbunătățire a mediului IT din cadrul organelor procuraturii. La moment 
rezultatele evaluării și recomandările respective au fost utilizate de către organele procuraturii în pregătirea caietelor de 
sarcini pentru a pregăti infrastructura tehnologică și electrică din sediile organelor procuraturi pentru implementare și 
bună funcționare a sistemului informațional „Registrul informațiilor criminalistice și criminogene” (E-case).

39  Legea nr. 3 din 25.02.2016 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363882 
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D. Continuarea procesului de modernizare a reglementărilor şi metodologiilor de efectuare a expertizelor judi-
ciare; modernizarea instrumentarului aplicat de instituțiile de expertiză

Centrul de Expertize Judiciare în anul 2015 a elaborat și adoptat 15 metodologii de efectuare a expertizelor judiciare. 
De asemenea, în perioada de raportare au fost întreprinse acțiuni pentru consolidarea capacităților de expertiză me-

dico-legală ale laboratoarelor pentru analiza ADN: au fost identificate spații pentru amplasarea laboratorului genetic 
provizoriu; au fost inițiate lucrări de adaptare și de reparație a spațiilor pentru specificul laboratorului; în parteneriat cu 
PNUD Moldova a fost elaborat și implementat proiectul Suportul pentru reformarea sectorului justiției în Moldova în 
cadrul căruia 2 experți internaționali din domeniul geneticii medico-legale au efectuat un studiu de fezabilitate privind 
laboratorul genetic din țară și au venit cu propuneri pentru asigurarea funcționalității acestuia. 

În anul 2015 a fost adoptat în I lectură proiectul noii Legi cu privire la expertiza judiciară40. Adoptarea finală a aces-
tui proiect va contribui la impulsionarea procesului de reformă în acest domeniu și va crea o bază modernizată pentru 
funcționarea acestuia.

E. Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de specializare a actorilor implicați în faza prejudiciară
În perioada ianuarie – iunie 2015 au fost organizate și desfășurate 107 cursuri de specializare a actorilor implicați în 

faza prejudiciară la care au participat la varii etape și perioade 1246 procurori. MAI a organizat și desfășurat 11 cursuri 
de perfecționare / specializare a 188 ofițeri de investigații. La fel, au fost organizate și desfășurate 2 cursuri de formare 
profesională inițială pentru 20 ofițeri de urmărire penală cu tematica respectivă.

De asemenea, pe parcursul perioadei de raportare Procuratura Generală și Institutul Național de Justiție, cu suportul 
unor organisme internaționale, au organizat și desfășurat 117 cursuri de specializare la care au participat, la diverse etape 
și perioade, un total de 1454 procurori. CNA a organizat și desfășurat 40 de seminare în cadrul cărora au fost instruiți 
57 de colaboratori.

RESTANȚE/SOLUȚII
GL sectorial pentru Pilonul II a identificat următoarele acțiuni restante: Acț. 2.2.1. p. 2 Elaborarea proiectului de 

modificare a Constituției în partea ce ține de procedura de numire și demitere a Procurorului General și durata mandatu-
lui acestuia; Acț. 2.2.2. p. 3 Elaborarea cadrului normativ necesar implementării modificărilor operate în Legea nr. 294-
XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură; Acț. 2.2.2 p. 4 Crearea mecanismelor de măsurare a performanței 
prin sondajele de opinie în rîndul justițiabililor privind activitatea organelor procuraturii; Acț. 2.2.3. p. 2 Elaborarea/
revizuirea regulamentelor de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Procurorilor și ale organelor acestuia; Acț. 
2.2.4 p. 2 Monitorizarea implementării  modificărilor în cadrul normativ privind revizuirea competențelor procuraturii; 
Act. 2.2.8. p. 3 Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ține de demilitarizarea institu-
ției procuraturii

Sinteza acțiunilor restante, calificate astfel de GL sectorial II, arată că iarăși cele mai mari restanțe și provocări pentru 
Pilonul II sînt la capitolul reforma Procuraturii, în special fiind vorba de elaborarea și punerea în aplicare a infrastruc-
turii normative necesare declanșării reformelor precise și focusate pe elemente exacte. Vom reitera că reforma Procu-
raturii este o condiționalitate din Matricea de politici, iar lipsa progreselor în reformarea acestei importante instituții a 
sectorului justiției poate repetat să genereze diminuarea, ba chiar și stoparea tranșelor din suportul bugetar acordat de 
UE pentru reforma justiției. Este important ca odată cu adoptarea noii Legi cu privire la procuratură la începutul anului 
2016 să se declanșeze în regim alert procesele de revizuire a cadrului normativ subsecvent/conex, precum și crearea și 
consolidarea cadrului instituțional, inclusiv a organului de autoadministrare a procuraturii - CSP. 

Așa cum am menționat și în capitolele precedente, afară de evaluările nivelului de realizare a SRSJ întreprinse de către 
GL, au fost dezvoltate și evaluări externe, aleatorii. În acest context, este relevantă evaluarea efectuată de către NORLAM 
cu privire la gradul de realizare a acțiunilor direcției de intervenție 2.5.1 SRSJ. În acest sens, au fost evaluate toate 
cele patru activități preconizate, care potrivit PAISRSJ urmau să conducă la liberalizarea politicii penale prin aplicarea 
de măsuri preventive neprivative de libertate și pedepse penale. Vom nota că, potrivit calificărilor GL sectorial pentru 
Pilonul II, acțiunile acestui domeniu de intervenție sînt în majoritatea lor realizate și realizate parțial. Potrivit experților 
NORLAM s-a menționat că  ”activitățile (incluse în PAISRSJ) au realizat parțial obiectivul inițial al acestui domeniu de in-
tervenție. [...] chiar dacă unul dintre scopurile JSRS este umanizării politicii penale, în ultimii 4 ani, mai multe legi adoptate 
pentru modificarea Codului penal  vizează creșterea pedepselor pentru infracțiuni specifice. În opinia noastră schimbările în 
strategiile de justiție penală afectează politica penală a țării. [...] 1. Studiile concepute ca Activitatea 1 și Activitatea 2 au fost 
efectuate în timp util. Cu toate acestea, primul studiu nu conține nicio analiză cu privire la aplicarea măsurilor preventive 
neprivative de libertate și a fost efectuat inițial în cadrul unui domeniu de intervenție diferită, fiind raportată de două ori. 
Al doilea studiu se referă numai la sancțiunile comunitare. Nu există studii suplimentare pentru a determina problemele 

40  Proiectul legii poate fi vizualizat aici: http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2778/language/
ro-RO/Default.aspx 
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legate de măsurile preventive neprivative de libertate și a pedepselor penale privative de libertate / neprivative de libertate. 
[...]  Mai mult decât atât, grupul de lucru creat pentru a monitoriza punerea în aplicare a Pilonului II nu a considerat re-
levanța acestor studii pentru alte activități din motive neclare. [...] Activitatea 4 este raportată ca nu a fost finalizată din 
cauza lipsei de resurse umane și financiare. Cu toate acestea, termenul limită pentru finalizarea acestuia este trimestrul IV 
al anului 2016” etc. Suplimentar, evaluarea efectuată de NORLAM a înglobat și un set de propuneri și recomandări ori-
entate spre atingerea scopului domeniului de intervenție 2.5.1. și acestea ar urma să fie luate în calcul de către autoritățile 
implementatoare din domeniu. 

IV.3. Pilonul III. Accesul la justiție și executarea hotărîrilor judecătorești
Obiectivul specific al Pilonului III este „Ameliorarea cadrului instituțional și a proceselor ce asigură accesul efectiv la 

justiție: asistența juridică efectivă, examinarea cauzelor și executarea hotărîrilor judecătorești în termene rezonabile, mo-
dernizarea statutului unor profesii juridice conexe sectorului justiției”. Acțiunile acoperite de Pilonul III al SRSJ sînt axate 
pe 3 direcții strategice:  1. fortificarea sistemului de acordare a asistenței juridice garantate de stat; 2.consolidarea capaci-
tăților  instituționale și dezvoltarea profesională a reprezentanților profesiilor conexe sistemului justiției  (avocat, notar, 
mediator executor judecătoresc, expert judiciar, administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător/interpret); 3. 
executarea efectivă a hotărîrilor judecătorești.

În general, conform PAISRSJ, în Pilonul III sunt prevăzute pentru realizare în total 55 de acțiuni. În trimestrul IV 
anul 2015, conform termenelor, trebuiau finalizate 54 acțiuni. 

Nivelul de realizare a acțiunilor planificate pentru Pilonul III

Din cele 54 acțiuni, la data de 31 decembrie 2015 – 32 sunt realizate, 18 realizate parțial, 3 nerealizate, iar 1 acțiune 
a fost calificată de membrii GL pentru Pilonul III ca desuetă.

Nivelul de realizare a acțiunilor Pilonului III, conform Metodologiei GL

Total acțiuni planificate 
pînă în 2015 Acțiuni realizate Acțiuni realizate parțial Acțiuni nerealizate Desuetă

54 32 18 3 1

100% 59% 33% 5% 3%

Pentru anul 2015 cu referire la Pilonul III pot fi calificate drept realizări elaborarea și promovarea unor proiecte de 
acte legislative orientate spre: reforma modului de organizare și funcționare a executorilor judecătorești; revizuirea regu-
lilor de organizare și activitate a interpreților și traducătorilor în procesele judiciare; reformarea instituției notariatului; 
adoptarea unei noi legi cu privire la mediere și fortificarea în continuare a sistemului asistenței juridice garantate de stat. 
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REALIZĂRI
A. Adoptarea legii cu privire la mediere şi promovarea avantajelor soluționării alternative a litigiilor
Proiectul Legii cu privire la mediere a fost aprobat de Guvern prin Hotărîrea nr. 646 din 7 august 2014, ulterior fiind 

transmis Parlamentului și înregistrat cu nr. 328 din 8 august 2014. Legea fiind votată cu nr.137 din 03 iulie 2015, a intrat 
în vigoare la 21 august 201541. 

În anul 2015 a continuat proiectul-pilot pentru promovarea aplicării medierii în litigiile comerciale în parteneriat 
dintre Ministerul Justiției, Consiliul de Mediere, Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova , Banca Europeană pen-
tru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Centrul pentru Soluționarea Eficientă a Disputelor, Londra (CEDR) „Medierea 
litigiilor comerciale în instanțele de judecată din Republica Moldova”, implementat în două instanțe judecătorești (Jude-
cătoria Bălți și Judecătoria Botanica, Chișinău). Proiectul a avut la prima etapă drept scop instruirea a 25 de persoane în 
materie de mediere comercială, iar la etapa a doua implicarea acestora în aplicarea medierii în cauzele comerciale în 2 
instanțe-pilot selectate de către Consiliul Superior al Magistraturii. 

Termenul de pilotare a fost prelungit: la Judecătoria Bălți pînă la finele anului  2016, iar la Judecătoria Botanica, mun. 
Chișinău – a fost prelungit pînă în luna august 2016. Consiliul Superior al Magistraturii, după finalizarea termenului de 
pilotare ținînd cont de problemele cu care s-au confruntat instanțele-pilot, urmează să elaboreze principiile directoare de 
aplicare a mecanismelor alternative de soluționare a disputelor. În perspectivă se preconizează extinderea acestui proiect 
pentru 10 judecătorii.

Analiza activităților dezvoltate în cadrul proiectului-pilot arată deja și un șir de rezultate - mediatorii acreditați de 
CEDR au ajutat părțile să încheie 14 acorduri de împăcare, inclusiv 7 la Judecătoria Bălți și alte 7 la Judecătoria Botanica 
și Curtea de Apel Chișinău. 

Totodată, proiectul organizează ateliere de informare în domeniul medierii și arbitrajului pentru membrii profesii-
lor juridice, funcționari din cadrul autorităților publice și profesioniști în domeniul comerțului. Un Centru de mediere 
specializat în medierea comercială a fost deschis la Chișinău, în decembrie 2015 în cooperare cu Camera de Comerț și 
Industrie din Republica Moldova.

La 28 mai 2015 a fost semnat Memorandumul de colaborare în vederea promovării medierii. Semnatarii memoran-
dumului au fost: reprezentanții Ministerului Justiției, Consiliului de Mediere, Centrului European pentru Soluționarea 
Disputelor (CEDR Londra), Procuraturii Generale și Consiliului Superior al Magistraturii.  Scopul urmărit de memo-
randum este introducerea pe larg a instrumentului de mediere și încurajarea părților să soluționeze disputele pe cale 
amiabilă, astfel fiind reduse costurile și timpul rezolvării conflictului, precum și degajarea sarcinii de dosare pe care le au 
în gestiune procurorii și judecătorii

B. Fortificarea sistemului asistenței juridice garantate de stat
Afară de monitorizarea și stabilirea gradului de îndeplinire a acțiunilor din PAISRSJ consacrate fortificării mecanis-

mului de asistență juridică garantată de stat (AJGS) în 2015 a fost desfășurată o evaluare externă a acestui domeniu de 
către expertul internațional Katerina Velichkova, contractată de Proiectul nr. 1 de asistență tehnică a UE. 

Evaluarea s-a referit la trei direcții strategice: 3.1.1 Consolidarea capacității de organizare și administrare a sistemu-
lui de asistență juridică garantată de stat; 3.1.2. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de asistență juridică 
garantată de stat (cauze penale și ne-penale); 3.1.3.  Promovarea culturii juridice și a accesului la informația cu caracter 
juridic; reducerea nihilismului juridic. Metodele de evaluare utilizate au fost: cercetarea datelor primare și datelor secun-
dare, interviurile, analiza comparativă, analiza experților prin aplicarea următoarelor criterii de evaluare: eficacitatea, 
relevanța și sustenabilitatea. 

Din constatările/concluziile evaluării externe a acestor trei direcții strategice privind AJGS trebuie reținute: capaci-
tatea instituțională, de organizare și administrare  consolidată, a contribuit la performanța mai bună a sistemului AJGS (a 
fost îmbunătățit cadrul normativ, a fost îmbunătățită eficacitatea operațiunilor); sistemul de AJGS s-a extins și a devenit 
mai atractiv pentru profesioniști, respectiv, are și o performanță mai bună, standardele de calitate introduse au efect de 
multiplicare asupra întregului sector, iar transparența sistemului de asistență este îmbunătățită; gradul de conștientizare  
publică despre sistemul de asistență juridică garantată de stat a sporit (informația oferită despre sistem, cum acesta funcți-
onează, cine este eligibil și ce tipuri de asistență juridică au îmbunătățit nivelul de conștientizare publică și au contribuit  la 
sporirea culturii juridice).

41  Legea poate fi accesată aici: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360455   
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De asemenea, potrivit aceluiași raport de evaluare, numărul de petiții adresate 
Oficiului Avocatului Poporului/Ombudsmanului reclamând încălcarea dreptului  
de acces la justiție s-a diminuat (a se vedea figura de alături).
 

 În lista carențelor au fost raportate: adoptarea lentă a legislației și lipsa finanțării în 
timp util; rezistența sistemului și a oamenilor și lipsa profesioniștilor de nivel înalt în do-
meniul juridic în unele localități urbane și rurale.

C. Promovarea şi adoptarea de către Parlament a proiectelor de legi privind re-
forma: sistemului de executare a deciziilor judecătoreşti, statutului interpreților şi 
traducătorilor în procesele judiciare, a instituției notariatului

La 1 august 2015 a fost adoptată Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 
264-XVI  din 11 decembrie 2008 privind autorizarea și plata interpreților și traducăto-
rilor antrenați de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele 
procuraturii, organele de urmărire penală, 

instanțele judecătorești, de notari, avocați și de executorii judecătorești42. 
Proiectul Legii cu privire la organizarea activității notarilor, a fost aprobat de Guvern 

în septembrie 2015 și remis Parlamentului spre examinare. La 10 martie 2016 proiectul 
Legii a fost adoptat de Parlament în I lectură43. 

Proiectul pentru modificarea și completarea Legii privind executorii judecătorești a fost aprobat de Guvern la 25 sep-
tembrie 2015 (hotărîrea Guvernului nr. 334) și remis Parlamentului spre examinare.44

De asemenea, prin Ordinul ministrului justiției nr.331 din 30.07.2015 a fost aprobat Regulamentul de activitate al 
Comisiei de licențiere a executorilor judecătorești, condițiile de admitere la concurs, de desfășurare a acestuia și criteriile 
de selectare a celor mai buni candidați pentru profesia de executor judecătoresc. 

La data de 18 septembrie 2015 Congresul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești a adoptat un nou Cod de 
etică al executorului judecătoresc, aprobat prin Hotărîrea Consiliul UNEJ din 07 decembrie 2015.

D. Elaborarea şi promovarea studiilor relevante Pilonului III
În anul 2015 au fost elaborate și prezentate public un șir de studii cu incidență asupra acțiunilor pilonului III privind 

regimul fiscal al profesiilor conexe sectorului justiției, asigurarea răspunderii civile a executorilor judecătorești, răspun-
derea disciplinară a mediatorilor, privind accesul în profesia de executor judecătoresc etc. Textul integral al studiilor 
poate fi accesat la următorul link: http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=571&. 

RESTANȚE/SOLUȚII
Potrivit GL sectorial pentru pilonul III există doar o singură acțiune nerealizată: Acț. 3.3.1. p. 1 Monitorizarea impac-

tului reglementărilor actuale în domeniul executării hotărârilor judecătorești, inclusiv a hotărârilor CEDO. Cauzele acestei 
trenări ar fi lipsa resurselor financiare, dar și a personalului care ar asigura monitorizarea impactului reglementărilor 
actuale în domeniul executării hotărîrilor judecătorești, inclusiv a hotărîrilor CEDO. Pentru depășirea acestei dificultăți 
s-a propus includerea acțiunii respective în lista de priorități pentru asistența externă în anul 2016.

IV.4. Pilonul IV. Integritatea actorilor din sectorul justiției
Obiectivul specific al Pilonului IV este „Promovarea și implementarea principiului toleranței zero pentru manifestările 

de corupție în sectorul justiției”. Acțiunile acoperite de Pilonul IV al SRSJ sînt axate pe 3 direcții strategice:  1. lupta efici-
entă cu corupția din sectorul justiției; 2. consolidarea mecanismelor de implementare a standardelor etice și de conduită 
anticorupție la nivelul tuturor instituțiilor din sectorul justiției; 3. dezvoltarea unei culturi de intoleranță față de fenome-
nul corupției prin intermediul organelor de autoadministrare din sectorul justiției.
În general, conform PAISRSJ, în Pilonul IV sunt prevăzute pentru realizare 56 de acțiuni. Pînă în trimes-
trul IV anul 2015, conform termenelor, trebuiau realizate toate cele 56 de acțiuni. 

42  Legea nr. 157 din 5 noiembrie 2015. Poate fi accesată aici: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361904 
43  Proiectul Legii adoptat de Parlament în I lectură poate fi vizualizat aici: http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/

tabid/61/LegislativId/2822/language/en-US/Default.aspx 
44  Proiectul Legii înregistrat în Parlament poate fi vizualizat aici: http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/

LegislativId/2837/language/en-US/Default.aspx 
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Nivelul de realizare a acțiunilor planificate pentru Pilonul IV

Din cele 56 acțiuni, la data de 31 decembrie  2015 – 35 sunt realizate, 15 realizate parțial, iar 3 nerealizate. 3 acțiuni 
au fost calificate de GL pentru Pilonul IV ca fiind desuete/irelevante. 

Nivelul de realizare a acțiunilor Pilonului IV, conform Metodologiei GL

Total acțiuni planificate  
pînă în 2015 Acțiuni realizate Acțiuni realizate 

parțial
Acțiuni  

nerealizate
Acțiuni  

irelevante/desuete

56 35 15 3 3

100% 62% 28% 5 % 5%

REALIZĂRI  
A. Avansarea proiectelor de reformă a CNI, a mecanismului de declarare a averilor şi intereselor
Pachetul de integritate promovat de MJ încă din 2014 include 3 proiecte de legi:
■ cu privire la Centrul Național de Integritate;
■ privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor;
■ pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care prevede, inclusiv, instituirea noului instrument de 

confiscare civilă a averilor nejustificate. 
Elaborarea și promovarea acestui pachet de legi s-a desfășurat cu implicarea mai multor actori din societatea civilă 

și din mediul partenerilor de dezvoltare45. Parcursul acestui pachet de legi a fost unul anevoios și doar abia la începutul 
anului 2016 a fost aprobat de Guvern și remis Parlamentului spre examinare.  În ședința plenară din 25 februarie 2016 
Parlamentul a adoptat pachetul de legi în I lectură. 

B. Revizuirea prevederilor Legii privind testarea integrității profesionale, urmare a hotărîrii Curții Constituționale
Așa cum a fost menționat în raportul anterior, din anul 2014 a început punerea în aplicare a Legii privind testarea 

integrității profesionale46 și Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative47, prin care au fost introduse: 
o nouă măsură de siguranță confiscarea extinsă și o nouă infracțiune „Îmbogățirea ilicită”, obligația judecătorilor de a 
declara influențele nepotrivite, majorarea de trei ori a sancțiunilor pentru infracțiunile de corupție etc. 

45  Cu suportul ABA ROLI, Ambasadei SUA în Moldova și Proiectului PNUD „Consolidarea capacităților instituționale a Comisiei Naționale de 
Integritate”. Proiectele de legi menționate supra, au fost supuse dezbaterilor publice, organizate la data de 16 decembrie 2014, de Centrului Român 
de Politici Europene–Moldova, în cadrul Proiectului PNUD „Consolidarea capacităților Comisiei Naționale de Integritate”, finanțat de Ministerul 
Afacerilor Externe a României, precum și cu suportul ABA ROLI din Moldova. Proiectele au fost supuse expertizei CoE.

46  Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 35-41, art. 73 http://lex.justice.md/index.
php?action=view&view=doc&lang=1&id=351535 

47  Legea nr. 326 din 23 decembrie 2013, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 47-48, art. 92 http://lex.justice.md/index.php?action=view 
&view=doc&lang=1&id=351753 
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În 2014 ambele legi au fost contestate la Curtea Constituțională: Legea privind testarea integrității profesionale în 
partea ce ține de aplicarea testelor de integritate față de judecătorii instanțelor de drept comun și ai Curții Constituțio-
nale, iar Legea privind modificarea unor acte legislative în partea ce ține de instituirea măsurii de asigurare ”confiscarea 
extinsă” și componenței de infracțiune ”îmbogățirea ilicită”. Prin Hotărîrea Curții Constituționale nr. 7 din 16 aprilie 
2015 o mare parte a prevederilor Legii privind testarea integrității profesionale a fost declarată neconstituțională. În 
partea ce ține de prevederile Codului penal: confiscarea extinsă și îmbogățirea ilicită, Curtea Constituțională a declarat 
constituționalitatea acestora (Hotărîrea nr. 6 din 16 aprilie 201548), expediind concomitent Parlamentului o adresă prin 
care a scos în evidență un șir de deficiențe ale componenței de infracțiune ”îmbogățirea ilicită”, solicitînd Legiuitorului 
să asigure înlăturarea deficiențelor identificate.

Totuși, cu referire la implicațiile practice ale acestor legi și a hotărîrilor CC pentru perioada 2014-2015 este necesară in-
vocarea următoarelor. Potrivit Raportului CNA pentru anii 2014-201549, în următoarele 9 luni după începerea testărilor pe 
teren (14.08.2014-15.04.2015), CNA a efectuat mai multe teste în diverse autorități, iar rezultatul acestor teste au demonstrat:

■ 65% din toți agenții testați se implică în acte de corupție (în unele instituții în proporții de 25%, în altele – în proporție 
de 100%);

■ 100% din toți agenții testați nu au denunțat actele de corupție la care au fost expuși în cadrul testelor, indiferent dacă 
s-au pretat la un act de corupție sau s-a opus.

■ 85% din agenții testați nu au respectat normele de declarare a cadourilor care le-au fost oferite în cadrul testelor.

Un alt rezultat important al intrării în vigoare a legii date a fost sporirea denunțării actelor de corupție de către agenții 
publici, deși o adevărată amploare fenomenul denunțării l-a luat doar după începerea testării la 14 august 2014. Astfel, din 
momentul în care a fost publicată Legea 325/2013 rata denunțării actelor de corupție de către funcționari a crescut de 
70 de ori în primele 3,5 luni ale anului 2015 în comparație cu anul 2013, fapt datorat în egală măsură testelor desfășurate, 
dar și instruirilor care au precedat testarea. 

Imediat după intrarea în vigoare a Hotărîrii Curții Constituționale, nr.7 din 16.04.2015 „Pentru controlul constituționa-
lității unor prevederi din Legea nr.325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesională”, prin care a fost invalidat, în 
mare parte, mecanismul de aplicare a Legii nr.325/2013, rata denunțării a scăzut mai mult de două ori pînă la sfârșitul 
anului 2015. 

Pentru ajustarea prevederilor Legii nr.325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale la Hotărîrea Cur-
ții Constituționale nr.7 din 16 aprilie 2015, a fost elaborat un nou proiect de lege. Printre elementele novatorii ale 
acestui proiect trebuie enunțate instituirea unui control judiciar asupra mijloacelor și metodelor tehnice de realizare 
a testelor și extinderea cîmpului de acțiune a legii de la testarea angajaților publici la evaluarea integrității instituțiilor 
din care aceștia fac parte (integritatea instituțională). Proiectul legii a fost aprobat de Guvern prin hotărîrea nr. 789 din 

48  Hotărîrea CC poate fi accesată aici:http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358414 
49  http://cna.md/sites/default/files/statdata/raport_cna_24.02.16.pdf 
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28.10.2015 și remis Parlamentului spre examinare. La data de 26 februarie 2016, proiectul a fost adoptat de Parlament 
în I lectură50. 

C. Implementarea şi monitorizarea aplicării noilor instrumente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăp-
tuire a justiției 

În 2015 a demarat procesul de implementare a noilor instrumente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptu-
ire a justiției și de prevenire a comportamentului corupțional în cadrul unui proiect-pilot. SIS, în limita competențelor, 
conform prevederilor normative în vigoare: în speță Legea nr. 271 art. 12 și Legea nr. 753 a demarat un proiect-pilot în 
privința Judecătoriei (secret) cu privire la urmărirea bunurilor mobile și imobile ale judecătorilor obținute pe baza unor 
mijloace financiare de proveniență dubioase, obținute prin anumite acțiuni de corupție și conexe acestora, înregistrate 
pe numele unor persoane terțe atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și în afara țării.

D. Continuarea procesului de unificare şi diseminare a informațiilor privind standardele etice pentru exponen-
ții sectorului justiției

La 30 iulie 2015 CSP prin hotărîrea nr. 12-173/15 din 30.07.2015 a fost aprobat noul Cod de etică şi conduită al 
procurorului. La 11 septembrie 2015, în cadrul ședinței extraordinare a Adunării Generale a Judecătorilor din Re-
publica Moldova au fost aprobate modificări la Codul de etică şi de conduită profesională al judecătorului. A fost 
adoptat noul Cod de etică al executorului judecătoresc la 18 septembrie 2015 în cadrul Congresului Uniunii Naționale 
a Executorilor Judecătorești și aprobat prin Hotărîrea Consiliului UNEJ din 07 decembrie 2015. Codul deontologic al 
administratorului autorizat a fost aprobat în cadrul Congresului extraordinar al Uniunii Administratorilor Autorizați 
din Moldova din data de 17 februarie 2015.

Partea SRSJ privind standardele de etică în sectorul justiției, unificarea și promovarea acestora a făcut obiectul unei eva-
luări independente51 realizate de către Dr. Rooze MSc, expert independent senior în reforma sectorului justiției și evaluare, 
contractat de către Proiectul nr. 3 de asistență tehnică a UE ATRECO. Constatările preliminare ale evaluării independente 
au atestat următoarele: un procent înalt al instituțiilor din sectorul justiției au un Cod de etică; un procent înalt al codurilor de 
etică au fost actualizate în ultimii 5 ani; multe instituții din sectorul justiției nu au îndrumări cu privire la aplicarea codurilor 
de etică; nu a fost obținută uniformitate la nivelul actorilor sectorului justiției. În general situația privind codurile de etică s-a 
îmbunătățit comparativ cu situația de la sfârșitul anului 2011. Cu toate acestea, statutul de implementare este parțial.  Impac-
tul dorit este o îmbunătățire a percepției ÎNCREDERII oamenilor din Moldova în actorii sectorului justiției. Cu toate acestea, 
sondajele disponibile relatează contrariul, însă acest lucru poate fi atribuit mai mult situației politice și financiare actuale.  
Chiar dacă s-a așteptat o scădere a percepției oamenilor din Moldova privind corupția în rândul actorilor sectorului justiției, 
cu toate acestea, un impact mixt este văzut cu o îmbunătățire cel puțin în sistemul judecătoresc și o înrăutățire a situației cu 
privire la indicele general de corupție. Recomandările evaluării s-au referit la necesitatea: de a intensifica implementarea în 
acest domeniu specific; depunerea unei plângeri sau petiții pentru toți actorii sectorului justiției ar trebui îmbunătățită cu 
formulare standard și disponibilitatea acestora pe pagina web. Acest lucru ar fi foarte vizibil pentru oamenii din Moldova și 
ar putea spori încrederea, dacă este organizată modalitatea de a primi un răspuns profesional; de a clarifica în continuare în 
regulamente cum procedurile prevăzute pentru abateri disciplinare sunt separate de investigarea acuzațiilor penale. 

RESTANȚE/SOLUȚII
În temeiul deciziei GL sectorial pentru Pilonul IV al SRSJ au fost calificate ca nerealizate sau realizate parțial urmă-

toarele acțiuni: Acț. 4.1.4 p. 6 Monitorizarea implementării prevederilor privind testul de integritate; Acț. 4.2.4 p.1 Ela-
borarea conceptelor de promovare a eticii profesionale și de sensibilizare a opiniei publice cu privire la etica profesională a 
reprezentanților sectorului justiției; Acț. 4.3.2 p. 4 Elaborarea și aplicarea unui mecanism de încurajare a testării benevole 
cu aparatul poligraf și mediatizarea utilizării acestuia

Modulul statistic dezvoltat de Proiectul nr. 1 de asistență tehnică UE a arătat că în Pilonul IV există două direcții stra-
tegice cu un grad de realizare între 20-30% și anume: 4.2.4  Campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la etica 
profesională a actorilor din sectorul justiției și 4.3.2 Elaborarea și aplicarea unor măsuri de încurajare a actorilor din sectorul 
justiției în scopul promovării unui comportament integru și dezvoltării unei culturi de intoleranță față de fenomenul corupției. 

În același timp, trebuie să reiterăm necesitatea asigurării aplicării efective în practică a noilor instrumente antico-
rupție: testarea integrității, confiscarea extinsă şi infracțiunea de „îmbogățire ilicită”, promovarea în regim prioritar 
a ajustărilor normative necesare arătate mai sus. Vom accentua că aplicarea pachetului anticorupție reprezintă o condi-

50  Textul proiectul legii poate fi vizualizat aici: http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/
language/ro-RO/Default.aspx 

51  Evaluarea respectivă este în proces de definitivare. În martie 2015 în cadrul unui eveniment public organizat de către Proiectul de asistență 
tehnică UE nr. 3 în incinta Ministerului Justiției au fost prezentate principalele constatări ale evaluării desfășurate. Urmare a definitivării și 
complementării cu un set de informații rezultate din chestionarea autorităților, evaluarea respectivă va fi prezentată în cadrul unui eveniment public. 
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ționalitate a Matricei de politici, în special accentul este pus pe aplicarea testelor de integritate în privința judecătorilor 
și procurorilor.

Adițional este important ca în perioada imediat următoare să fie depusă toată diligența și insistența necesară pentru 
adoptarea proiectelor din pachetul de integritate ce țin de consolidarea CNI şi a instrumentelor cu care aceasta operea-
ză și punerea lor efectivă în practică.

Rămîne în vigoare provocarea legată de uniformizarea Codurilor de etică ale actorilor din sectorul justiției, care 
este o altă activitate - condiționalitate a Matricei de politici. În realizarea activităților de rigoare urmează să se țină cont 
și de recomandările evaluării independente indicate mai sus. 

IV.5 Pilonul V. Rolul justiției în dezvoltarea economică
Obiectivul specific al Pilonului V este „Implementarea unor măsuri prin intermediul cărora sectorul justiției ar contri-

bui la crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a economiei”. Acțiunile acoperite de Pilonul V al SRSJ sînt axate 
pe 3 direcții strategice:  1. consolidarea sistemului de soluționare alternativă a disputelor; 2. îmbunătățirea procedurii de 
insolvabilitate; 3. modernizarea sistemului de evidență și acces la informația privind agenții economici. 

Conform Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei în Pilonul V sunt prevăzute pentru realizare în total 
28 de acțiuni. 

Nivelul de realizare a acțiunilor planificate pentru Pilonul V

Pînă în trimestrul IV anul 2015, conform termenelor, trebuiau realizate 24 acțiuni. Din cele 28 acțiuni,  la data de 31 
decembrie 2015 – 21 sunt realizate, 5 realizate parțial, şi cîte 1 acțiune a fost calificată ca nerealizată şi, respectiv, 
desuetă. 

Nivelul de realizare a acțiunilor Pilonului V, conform Metodologiei GL

Total acțiuni planificate 
pînă în 2015 Acțiuni realizate Acțiuni realizate  

parțial Acțiuni nerealizate Acțiuni desuete

28 21 5 1 1

100% 75% 19% 3% 3%

REALIZĂRI 
Consolidarea reformei instituției administratorilor autorizați
După intrarea în vigoare a legii cu privire la administratorii autorizați, au fost puse bazele instituirii structurilor pen-

tru desfășurarea activității de administrator autorizat, urmărindu-se elaborarea Regulamentului Comisiei pentru autori-
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zare și disciplină, Regulamentului privind organizarea formării profesionale pentru admiterea în profesia de administra-
tor autorizat, Regulamentului privind examenul de calificare pentru admiterea în profesia de administrator autorizat etc.

În octombrie 2015 a avut loc formarea formatorilor din rîndul administratorilor autorizați și judecătorilor specializați 
în domeniu, în baza programului de formare formatori „Metodologia de formare activ-participativă”, fiind certificate 15 
persoane (11 administratori autorizați și 4 judecători). În decembrie 2015 au avut loc două seminare de formare continuă 
a judecătorilor și a administratorilor autorizați, în grupe mixte, fiind instruite 85 de persoane (51 administratori autori-
zați, 28 judecători, un avocat și 5 persoane din alte categorii).

De asemenea, în anul 2015, în cadrul unui grup multidisciplinar a fost asigurată elaborarea Manualului administra-
torului autorizat, au fost tipărite 500 de exemplare ale manualului, care urmează a fi repartizate administratorilor auto-
rizați. Totodată, manualul este plasat pe pagina web a INJ52.

RESTANȚE/SOLUȚII
În lista acțiunilor nerealizate GL sectorial pentru Pilonul V a inclus o singură acțiune: Acț. 5.1.2.p.6. Elaborarea re-

comandărilor metodice și a principiilor directoare de aplicare a mecanismelor alternative de soluționare  a  disputelor. De 
asemenea, au fost calificate drept realizate parțial acțiunile: Acț. 5.1.2.p.1 Elaborarea unor studii privind   funcționarea 
instituției medierii în domenii specifice (litigii familiale, civile și comerciale, de muncă, de contencios administrativ, privind 
protecția consumatorului) și oportunitatea dezvoltării unui sistem de mediere comunitară și a instituției arbitrajului; Acț. 
5.2.1. p.3 Elaborarea proiectelor de acte normative privind admiterea în profesia de administrator autorizat și supraveghe-
rea acestei activități și Acț. 5.3.1. p.2 - Modernizarea sistemului de evidență electronică a agenților economici.

Instituțiile implementatoare urmează să ia în calcul aceste restanțe și să depună toată diligența necesară în vederea 
asigurării executării acțiunilor de rigoare.

IV.6 Pilonul VI. Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției
Obiectivul specific al Pilonului VI este „Asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile și politicile ju-

ridice”. Acțiunile acoperite de Pilonul VI al SRSJ sînt axate pe cinci direcții strategice:  1. consolidarea rolului Curții Con-
stituționale; 2. consolidarea capacităților Centrului pentru Drepturile Omului și ale instituției avocatului parlamentar; 
3. consolidarea sistemului de justiție pentru copii; 4. Respectarea drepturilor persoanelor private de libertate; eradicarea 
torturii și a relelor tratamente; 5. Consolidarea sistemului de probațiune și a sistemului penitenciar.

Conform PAISRSJ în Pilonul VI sunt prevăzute pentru realizare 100 acțiuni. Pînă în anul 2015, trimestrul IV, trebu-
iau implementate 70 de acțiuni. 

Nivelul de realizare a acțiunilor planificate pentru Pilonul VI

52  http://inj.md/files/u1/7229_Manualul_administratorului_autorizat.pdf 
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Pentru cele 100 de acțiuni este prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul de realizare. Astfel, dintre acți-
unile planificate pentru realizare pînă la data de 31 decembrie 2015 – 76 acțiuni sunt realizate, 13 realizate parțial, iar 
2 acțiuni - nerealizate. 

Nivelul de realizare a acțiunilor Pilonului VI

Total acțiuni planificate 
pînă în 2015 Acțiuni realizate Acțiuni  

realizate parțial Acțiuni nerealizate Acțiuni desuete

100 84 9 7 0

100% 84% 9% 7% 0%

Analizând dinamica acțiunilor programate în cadrul Pilonului VI am putea constata menținerea progresului bun al 
acestora, pentru anul 2015 aceste acțiuni fiind realizate în proporție de 84%. 

REALIZĂRI:
A. Lansarea proceselor de reformă a Curții Constituționale
Studiile privind activitatea Curții Constituționale53, inclusiv a procedurilor de examinare a sesizărilor înaintate Curții 

au fost elaborate de către experții, Evgeni Tanchev - vice-președinte al Comisiei de la Veneția, ex-președinte al Curții 
Constituționale din Bulgaria, Tudorel Toader - membru al Comisiei de la Veneția, judecător al Curții Constituționale 
din România, Mirosław Granat - judecător al Tribunalului Constituțional din Polonia și Vitali Catană - expert în drept 
constituțional.

La data de 17 iulie 2015  a fost organizată o masă rotundă în cadrul căreia experții au prezentat Studiul privind con-
solidarea Curții Constituționale elaborat. Masa rotundă a fost organizată de Curtea Constituțională în vederea imple-
mentării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, cu sprijinul PNUD Moldova în cadrul Proiec-
tului „Consolidarea supremației legii și protecției a drepturilor omului în Moldova”, finanțat de către Ministerul Federal 
pentru Europa, Integrare și Afaceri Externe al Austriei, cofinanțat și implementat de PNUD Moldova, în cooperare cu 
Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR).

Studiile abordează subiecte ca: componența și criteriile de selectare a judecătorilor Curții Constituționale, subiecții cu 
drept de sesizare a Curții Constituționale, procedura de examinare a sesizărilor de către Curtea Constituțională.

Trebuie notat că reforma Curții Constituționale este în vizorul Proiectului de asistență tehnică a UE – proiectul nr. 
554, lansat în februarie 2016. Scopul proiectului constă în: 

■ Consolidarea Curții Constituționale așa cum este prevăzută în Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 
2011-2016;

■ Îmbunătățirea procedurilor și a organizării interne a Curții Constituționale;
■ Consolidarea capacităților personalului Curții Constituționale în acordarea de sprijin pentru judecători;
■ Creșterea gradului de conștientizare a judecătorilor Curții Constituționale cu privire la diferite metode de interpre-

tare a jurisprudenței CEDO și a instituțiilor de control constituțional din statele membre ale UE, a Comisiei de la 
Veneția, a Consiliului Europei, OSCE și ale altor organizații internaționale;

■ Creșterea gradului de conștientizare al publicului larg și al grupurilor - țintă vis-a-vis de mandatul și activitatea 
Curții Constituționale”

B. Simplificarea procedurii înaintării excepției de neconstituționalitate
Cu titlu de realizare majoră din perspectiva accesului mai facil la Curtea Constituțională trebuie menționată hotărîrea 

recentă a Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016 pentru interpretarea articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din 
Constituția Republicii Moldova (excepția de neconstituționalitate)55.

Potrivit Hotărîrii Înaltei Curți, în sensul articolului 135 alineatul (1) lit. a) și g) coroborat cu articolele 20, 115,116 și 
134 din Constituție:

– în cazul existenței incertitudinii privind constituționalitatea legilor, hotărârilor Parlamentului, decretelor Preșe-
dintelui Republicii Moldova, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, ce urmează a fi aplicate la soluționarea unei 
cauze aflate pe rolul său, instanța de judecată este obligată să sesizeze Curtea Constituțională;

53  http://constcourt.md/public/files/file/Publicatii/Studiu_-_Consolidarea_rolului_Curtii_Constitutionale.pdf 
54  http://constcourt.md/pageview.php?l=ro&idc=127&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/

GENERAL-INFORMATION 
55  Hotărîrea CC poate fi accesată aici: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363662 
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– excepția de neconstituționalitate poate fi ridicată în fața instanței de judecată de către oricare dintre părți sau re-
prezentantul acesteia, precum și de către instanța de judecată din oficiu;

– sesizarea privind controlul constituționalității unor norme ce urmează a fi aplicate la soluționarea unei cauze 
se prezintă direct Curții Constituționale de către judecătorii/completele de judecată din cadrul Curții Supre-
me de Justiție, curților de apel şi judecătoriilor, pe rolul cărora se află cauza.

C. Dezvoltarea şi continuarea programelor de învățământ general şi vocațional pentru copiii aflați în detenție 
În vederea asigurării dreptului la instruirea generală și a continuității procesului de instruire, în anul 2015 a fost 

semnat ordinul comun al Ministerului Educației (nr.564 din 17.06.2015), Ministerului Justiției (nr.260 din 17.06.2015) 
și Ministerului Finanțelor (nr.85 din 17.06.2015), cu privire la organizarea învățămîntului gimnazial și liceal pentru de-
ținuții minori din penitenciare, afiliate școlilor, gimnaziilor și liceelor din raza dislocării penitenciarelor. Astfel, procesul 
de instruire a deținuților minori a fost desfășurat în cadrul a 9 instituții de învățămînt gimnazial și liceal.

În perioada raportată au beneficiat de studii generale 85 copii, iar pentru anul de studii 2015-2016, au fost înmatricu-
lați 49, din care: 2 în clasa a 5-a; 4 în clasa a 8-a; 42 în clasa a 9-a și 1 în clasa a 10-a.

În vederea asigurării dreptului la instruire și în conformitate cu prevederile art.241 din Codul de executare, în insti-
tuțiile penitenciare din țară, cu excepția izolatoarelor de urmărire penală, în mod obligatoriu se organizează instruirea 
profesională a condamnaților, fiind create condiții și elaborate programe de instruire profesională în modul stabilit de 
Ministerul Justiției, de comun acord cu Ministerul Educației.

Respectiv, în Penitenciarul nr.10-Goian, minorii beneficiază de cursuri la specialitățile de:
– „Bucătar” (au fost implicați 12 minori);
– „Lăcătuș auto”, în cadrul Școlii de meserii nr.9 din Chișinău (pentru anul de studii 2014-2015, au fost înmatriculați 

15 minori, iar la 30.06.2015 au susținut examenele de absolvire 8);
– „Mecanic auto” – la data de 01.09.2015 a început al II-lea curs de instruire (au fost înmatriculați 6 minori);
– „Frizer” – la data de 16.09.2015, a început al III-lea curs de instruire (au fost înmatriculați 4 minori) ;
– ,,Cizmar” – la data de 01.07.2015 a început a doua promoție (au fost  înmatriculați 7 minori, din care 4 au fost 

escortați în alte penitenciare).

Adițional, în parteneriat cu UNICEF Moldova este preconizată desfășurarea unor activități pentru deținuții-minori 
din Penitenciarul nr.10 Goian și anume:

1. ”Creșterea șanselor de incluziune socială și a gradului de ocupare pentru deținuții minori” (cultivarea și creșterea 
florilor în seră). Scopul proiectului este diminuarea inegalității de șanse a deținuților minori la reintegrarea în societate 
după eliberarea din detenție prin însușirea unei profesii solicitate pe piața muncii și anume în creșterea și cultivarea flo-
rilor. La moment, se desfășoară un studiu de fezabilitate de către o societate comercială pentru construcția și instalarea  
acestei sere pe teritoriul instituției. Costurile finale și planul de activități care urmează să le desfășurăm în cadrul proiec-
tului urmează a fi discutate și coordonate.

2. Cursul de instruire vocațional-tehnic pe profesia de Mecanic-auto. Al doilea curs a început la data de 01.09.2015, 
fiind desfășurat pe o perioadă de 2 ani. Inițial au fost înscriși 11 minori, pe parcursul anului de studiu au rămas doar 5 
minorii, ceilalți fiind transferați în alte penitenciare sau eliberați. În luna iunie 2015 a fost achiziționat și instalat inventa-
rul necesar pentru desfășurarea lecțiilor practice, acesta fiind depozitat într-un depozit în afara penitenciarului. 

D. Implementarea proiectului-pilot privind monitorizarea electronică a subiecților probațiunii
În semestrul II 2015 au fost procurate 20 dispozitive electronice de monitorizare (sistem GPS), fiind testate în această 

perioadă și ajustate la necesitățile monitorizării electronice. 
Totodată, în semestrul II, 2015 a fost elaborat Regulamentul cu privire la modul de utilizare a sistemului de monito-

rizare electronică a subiecților probațiunii.

RESTANȚE/SOLUȚII
GL sectorial pentru Pilonul VI a calificat drept nerealizate și realizate parțial următoarele acțiuni: Acț. 6.4.6. p.2  

Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și altor rele tratamente; Acț.  6.2.4. p.2  Cursuri de instruire pri-
vind drepturile copilului pentru personalul Centrului pentru Drepturile Omului; Acț. 6.1.1. p.2 Elaborarea proiectului de 
modificare a Constituției în partea ce ține de componența și criteriile de selectare a judecătorilor Curții Constituționale; Acț. 
6.1.2. p.2 -  Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituțională  și a Codului  jurisdicției constituționale (în 
variantă nouă).

Potrivit modulului statistic dezvoltat de Proiectul nr. 1 de asistență tehnică a UE în Pilonul VI sînt 4 direcții strategice 
care nu sînt implementate de manieră satisfăcătoare, atestând un grad de realizare a acestor de la 10% la 30%:  6.1.1. Revi-
zuirea componenței și a criteriilor de selectare a judecătorilor Curții Constituționale; 6.1.3. Revizuirea spectrului de subiecți 
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cu drept de sesizare a Curții Constituționale; 6.4.6. Crearea unor mecanisme eficiente de reabilitare a victimelor torturii 
și relelor tratamente; 6.5.8. Dezvoltarea și implementarea politicilor de reabilitare și incluziune socială a foștilor deținuți, 
inclusiv prin planificarea individuală a executării pedepsei, participarea deținuților la programe cognitiv- comportamentale 
și crearea unui regim progresiv de detenție. 

În 2015 a fost realizată și o evaluare externă a gradului de îndeplinire a direcțiilor strategice 6.4.3 și 6.4.5, de către 
un grup de experți contractați de Consiliul Europei, în cadrul Programului ”Suport pentru reforma justiției penale 
în Republica Moldova”. Potrivit concluziilor acestei evaluări a fost menționat că ”tortura și relele tratamente nu sunt o 
practică comună în domeniul justiției penale așa cum au fost recunoscute ca fiind înainte de adoptarea Strategiei; Strate-
gia și planul de acțiune au făcut diferențe reale și pozitive în practica justiției penale; accentul în Planul de acțiune numai 
pe obiective calitative procedurale nu a fost tocmai bine plasat și potrivit; acest lucru a dus la o abordare prea formalistă 
sau legalistă, un exercițiu de bifare casetă și nu a avut rezultatul de a aduce o schimbare culturala care servește pentru 
a incorpora toleranța zero față de tortură și relele tratamente aplicate în practica justiției penale; unele reforme legisla-
tive au fost făcute ad-hoc, întâmplător și reiterativ; sînt trei domenii în care este necesară o îmbunătățire considerabilă: 
procedurile de soluționare a plângerilor;  acorduri pentru schimb de cunoștințe și bune practici între sectoarele justiției 
penale; o inspecție de monitorizare (Mecanismul Național de Prevenire), inclusiv o analiză independentă a proceselor de 
justiție penală etc.” 

Rezumînd cele enunțate mai sus, se pare că sînt restante încă activitățile legate de reforma Curții Constituționale 
și Avocatului Poporului, chiar dacă au fost înregistrate unele progrese. Unele activități bifate ca realizate legate de 
funcționarea sistemului penitenciar și al probațiunii nu sînt evaluate la fel, atunci cînd se fac evaluările externe. Din 
această perspectivă, este important ca în cadrul GL să se examineze mult mai atent rezultatele/produsele prezentate de 
autorități.

IV.7 Pilonul VII. Sectorul justiției bine coordonat, bine administrat și responsabil
Obiectivul specific al Pilonului VII este „Coordonarea, stabilirea și delimitarea atribuțiilor și a responsabilităților ac-

torilor principali din sectorul justiției, asigurarea dialogului intersectorial”. Acțiunile acoperite de Pilonul VII al SRSJ sînt 
axate pe 3 direcții strategice:  1. coordonarea activităților actorilor din sectorul justiției; planificarea strategică și dezvol-
tarea politicilor; 2. armonizarea cadrului instituțional și legal al sectorului justiției cu standardele europene; 3. coordo-
narea asistenței donatorilor externi și schimbul de informații cu sectorul neguvernamental.

În general, conform PAISRSJ pentru anii 2011–2016, în Pilonul VII sunt prevăzute pentru realizare 44 de acțiuni. 
Pînă în trimestrul IV anul 2015, conform termenelor, trebuiau realizate toate cele 44 de acțiuni. 

Nivelul de realizare a acțiunilor planificate pentru Pilonul VII

Așa cum poate fi observat din tabelul de mai jos, din cele 44  acțiuni  – 34 sunt realizate, 9 realizate parțial și 1 acți-
une nerealizată. Nici o acțiune din Pilonul VII nu a fost calificată drept desuetă sau irelevantă. 
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IV. Implementarea măsurilor din PAISRSJ potrivit pilonilor (2015) 

Nivelul de realizare a acțiunilor Pilonului VII, conform Metodologiei GL

Total acțiuni planificate 
pînă în 2015

Acțiuni  
realizate

Acțiuni  
realizate parțial Acțiuni nerealizate Acțiuni  

irelevante/desuete

44 34 9 1 0

100% 77% 21% 2% 0%

Activitățile programate în Pilonul VII au un bun grad de realizare, doar 2% din acțiunile programate nefiind realizate 
pentru perioada de raportare. 

REALIZĂRI:
A. Optimizarea bazei de date a actelor normative
Platforma online Legis.md este menită să monitorizeze și să ofere accesul tuturor părților interesate la actele norma-

tive existente. O revoluție în acest domeniu o reprezintă versionarea tuturor actelor normative, astfel, fiecare act poate fi 
accesat în toate versiunile anterioare, oferind astfel utilizatorilor o imagine completă asupra evoluției actului normativ. 
Ministerul Justiției a realizat conceptul de optimizare. Se monitorizează introducerea modificărilor și completărilor în 
actele normative în varianta electronică, dat fiind faptul că sunt peste 100 mii de acte normative ce urmează a fi mutate 
de pe serverul vechi pe cel nou. Rezultatele versionării s-au dovedit a fi apreciate de experții din domeniul dreptului, ei 
avînd posibilitatea urmării schimbărilor care au avut loc pe parcursul unor evenimente și activități specifice. La moment, 
au fost popularizate și versionate aproximativ 47.000 de acte și urmează în anul curent de a fi populate încă 18.000 de acte. 

B. Realizarea şi transpunerea în practică a evaluărilor externe ale calității învățămîntului juridic superior din 
Republica Moldova în conformitate cu bunele practici europene şi principiile de la Bologna

În toamna anului 2015 au avut loc 3 ateliere de lucru cu reprezentanții facultăților de drept din Republica Moldova și 
reprezentanții Ministerului Educației, privind actualizarea curriculelor conform procesului de la Bologna și încorporarea 
noilor metode de predare în cadrul învățământului juridic superior din Moldova. În acest sens, expertul internațional – 
dl. Marco Roccia, a prezenta Cerințele procesului de la Bologna și cele mai bune practici legate de predarea disciplinelor 
de drept. În decembrie 2015 a avut loc un Atelier de lucru în cadrul căruia a avut loc prezentarea Programului de Master 
(LLM) privind aspectele legale ale Integrării Europene. Scopul Atelierului a fost prezentarea curriculei programului de 
master și adaptarea acestuia la necesitățile Republicii Moldova. 

Pe parcursul anului 2015 Ministerului Educației a elaborat și definitivat următoarele rapoarte/metodologii:
■ Raport general de acreditare _MA_Law_Moldova_HM;
■ Metodologia de evaluare a programelor de formare profesională în domeniul general de studiu -  drept;
■ Raport generalizat privind rezultatele evaluării externe a programelor de studii la Drept din Republica Moldova, 

prin comparație cu un referențial din cel puțin o țară europeană;
■ Punctaje centralizate Republica Moldova;
■ Raport ”Evaluarea de inventariere a stării lucrurilor în procesul de reformare a învățământului juridic superior din 

R. Moldova”.

De asemenea au fost adoptate:
1. Hotărîrea Guvernului nr. 883 din  28.12.2015 cu privire la acreditarea și retragerea dreptului de organizare a pro-

gramelor de studii superioare de master (ciclul II) în domeniul Drept în instituțiile de învățămînt superior
2. Hotărîrea Guvernului Nr. 731 din  19.10.2015 cu privire la acreditarea organizării și retragerea dreptului de or-

ganizare a programelor de studii superioare de licență (ciclul I) în domeniul Drept în instituțiile de învățămînt 
superior din Republica Moldova

C. Definitivarea, pilotarea şi lansarea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor normative: de 
la stadiul de proiect pînă la cel de act publicat

În august 2015 a fost desfășurat un prim exercițiu de simulare a funcționării Sistemului e-Legislație. Urmare acestui 
exercițiu a fost stabilită necesitatea unor modificări în sistem, pentru ajustarea lui unor cerințe legate de procedura le-
gislativă.

În noiembrie 2015 Ministerul Justiției a organizat lucrările unei mese rotunde cu genericul E-legislație în Moldova 
(Proiectul de Lege și soluții IT). În cadrul evenimentului au fost discutate caracteristicile principale ale cadrului online 
de elaborare a legislației și soluțiile IT, precum și au fost prezentate instrumentele online de elaborare, bazele de date 
legislative prin prisma experienței internaționale și a celor mai bune practici. Astfel experții au prezentat dificultățile 
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întâmpinate la moment și recomandări pentru dezvoltarea ulterioară a sistemului E-legislație. Au fost prezentate modele 
și reguli de inițiere, elaborare, expertiză, redactare și emitere a actelor normative și legislative din experiența statelor eu-
ropene după exemplul din Estonia, Lituania și Franța. La fel experții au venit cu unele soluții tehnice folosite pentru im-
plementarea sistemelor informaționale pentru elaborarea actelor normative și legislative, precum și procesele de lucru, 
standardizarea documentelor, delimitarea clară a proceselor intra-instituționale și cele inter-instituționale, instrumentele 
de lucru, aplicațiile utilizate de actori și accesul la informații. La 21 ianuarie 2016, a avut loc o ședință în cadrul căreia a 
fost lansată pilotarea Sistemului e-Legislație în cîteva autorități publice ale administrației centrale de specialitate.

Ulterior, la 01.03.2016, prin Ordinul comun privind pilotarea interinstituțională a Sistemului informațional e-Legis-
lație, în cadrul Ministerului Justiției, Cancelariei de stat și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Ministerul 
Justiției în calitate de posesor al sistemului asigură mentenanța și dezvoltarea ulterioară a sistemului, inclusiv financiar.

D. Conceperea şi realizarea unui sistem informațional integrat de colectare, analiză şi schimb de informații 
privind implementarea reformei. Instruirea personalului instituțiilor implicate în reforma sectorului justiției 

Programul Web Agenda a fost elaborat de către compania contractată de Ministerul Justiției. La moment, compania 
autoare a sistemului urmează să introducă o serie de modificări întru perfecționarea lui și ajustarea noilor necesități și 
cerințe.

Sistemul on-line de accesare a acțiunilor prioritare pentru asistența externă (Aid Coordination Platform) este func-
țional și public începînd cu luna mai 2015. În perioada 16-18 decembrie 2015 Proiectul nr.1 a Uniunii Europene Suport 
în Coordonarea Reformei în Domeniul Justiției în Moldova a organizat ateliere de lucru pentru toate grupurile de lucru, 
privind inițierea membrilor și secretariatului în structura și funcționalitatea S.I. „Web-Agenda” (Sistem informațional 
integrat de colectare, analiză și schimb de informații privind implementarea reformei).

Acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru a asigura funcționalitatea S.I. „Web-Agenda” constau în migrarea și în-
cărcarea datelor/informațiilor care au fost elaborate/acumulate pe perioada implementării acțiunilor stabilite în PAISRSJ.

E. Finalizarea procesului de analiză a funcțiilor şi structurii instituțiilor implicate în procesul de  reformă a 
sectorului justiției56 

În septembrie 2015, de către expertul Proiectului nr. 1 de asistență tehnică a UE  Dr. Axel G Koetz, a fost elaborat 
Raportul general privind analiza funcțiilor pentru toate instituțiile vizate, conținînd recomandări de structură a acesto-
ra, potențiale îmbunătățiri ale managementului. Astfel, a fost realizată analiza funcțiilor în cadrul MJ, CSM, DIP, OCP, 
Oficiul Avocatului Poporului, INJ. Urmare a analizelor realizate, majoritatea instituțiilor au revizuit organigramele, sche-
mele de încadrare etc.

RESTANȚE/SOLUȚII
Printre restanțele cele mai pregnante în cadrul Pilonului VII reiterăm neadoptarea pînă în prezent a proiectului Legii 

cu privire la actele normative. Or, adoptarea acestei Legi de către Parlament va constitui un punct de pornire pentru 
realizarea mai multor acțiuni prevăzute în Pilonul VII (ex.: elaborarea cadrului normativ privind metodologia evaluării 
ex-ante; punerea în aplicare a bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor normative), dar care, însă 
trenează, pe motivul lipsei unui fundament legislativ adecvat.

56  Rapoartele pot fi accesate aici: http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=578 
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V. IMPLEMENTAREA PAISRSJ  
DE CĂTRE INSTITUȚIILE RESPONSABILE

planul de acțiuni reflectă 22 subiecți implementatori (sau categorii de subiecți) pentru acțiunile care au devenit sca-
dente pînă în trimestrul IV 2015 și acțiunile cu caracter continuu sau termen mai mare de implementare ce urmau a fi 
realizate în perioada de raportare.

În figura de mai jos, poate fi vizualizat topul a 15 instituții cărora le revine exercitarea celui mai mare număr de acți-
uni care le revin potrivit PAISRSJ. Astfel, potrivit acestui „top” poate fi observat că cele mai multe acțiuni revin MJ – 257 
acțiuni, fiind urmat de INJ (57), CSM (55) și PG (39 acțiuni).

Topul instituțiilor responsabile de implementarea acțiunilor din SRSJ

În cele ce urmează este reprezentată situația implementării pe fiecare instituție în parte. Datele prezentate se referă 
la gradul de realizare a acțiunilor din PAISRSJ scadente în decembrie 2015. Potrivit PAISRSJ în 2015 au fost scadente 
acțiuni care vizau 19 instituții, care și sînt reflectate în secțiunile de mai jos.  Tabelele reflectă numărul de acțiuni reali-
zate, parțial realizate, cele nerealizate, dar și acțiunile care au fost calificate de GL de monitorizare a PAISRSJ ca desuete/
irelevante. 

1. Ministerul Justiției
Acțiuni scadente
49 scadente în pilonul I (38 realizate, 6 realizate parțial, 4 nerealizate, 1 desuetă), 35 scadente în pilonul II (23 realiza-

te, 8 realizate parțial, 4 nerealizate), 30 scadente în pilonul III (16 realizate, 12 realizate parțial, 1 nerealizată, 1 desuetă), 
16 scadente în pilonul IV (10 realizate, 5 realizate parțial, 1 desuetă), 13 scadente în pilonul V (10 realizate, 2 realizate 
parțial, 1 desuetă), 43 scadente în pilonul VI (40 realizate, 1 realizată parțial, 2 nerealizate), 28 scadente în pilonul VII 
(22 realizate, 6 realizate parțial).

Nivelul de realizare a acțiunilor de către MJ

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

214 159 40 11 4

100% 74% 19% 5% 2%
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2. Consiliul Superior al Magistraturii
Acțiuni scadente
28 scadente în pilonul I (26 realizate, 2 realizate parțial), 5 scadente în pilonul IV (1 realizată, 3 realizate parțial, 1 

desuetă), 1 în pilonul V (1 nerealizată).

Nivelul de realizare a acțiunilor de către CSM

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

34 27 5 1 1

100% 79% 15% 3% 3%

3. Institutul Național al Justiției
Acțiuni scadente
19 scadente în pilonul I (14 realizate, 4 realizate parțial, 1 nerealizată), 3 scadente în pilonul II (3 realizate), 2 scadente 

în pilonul III (1 realizată, 1 realizată parțial), 4 scadente în pilonul IV (4 realizate), 8 scadente în pilonul V (8 realizate), 
5 scadente în pilonul VI (5 realizate).

Nivelul de realizare a acțiunilor de către INJ

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

41 35 5 1 –

100% 85% 12% 3% –

4. Procuratura Generală57

Acțiuni scadente
25 scadente în pilonul II (13 realizate, 10 realizate parțial, 2 nerealizate), 1 în pilonul IV (1 realizată), 7 scadente în 

pilonul VI (5 realizate, 2 realizate parțial).

Nivelul de realizare a acțiunilor de către PG

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

33 19 12 2 –

100% 58% 36% 6% –

5. Centrul Național Anticorupție
Acțiuni scadente
3 scadente în pilonul II (3 realizate), 4 scadente în pilonul IV (3 realizate, 1 desuetă)

Nivelul de realizare a acțiunilor de către CNA

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

7 6 – – 1

100% 86% – – 14%

6. Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat
Acțiuni scadente
13 scadente în pilonul III (10 realizate, 1 realizată parțial, 2 nerealizate)

57 2 acţiuni sînt atribuite Consiliului Superior al Procurorilor.
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Nivelul de realizare a acțiunilor de către CNAJGS

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

13 10 1 2 –

100% 77% 18% 15% –

7. Oficiul Avocatului Poporului (Centrul pentru Drepturile Omului)
Acțiuni scadente
9 scadente în pilonul VI (7 realizate, 1 realizată parțial, 1 nerealizată)

Nivelul de realizare a acțiunilor de către OAP (CpDOM)

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

9 7 1 1 –

100% 78% 11% 11% –

8. Comisia Națională de Integritate
Acțiuni scadente
5* scadente în pilonul IV (5 realizate)

Nivelul de realizare a acțiunilor de către CNI

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

5 5 – – –

100% 100% – – –

*O acțiune se referă la Parlament, 1 la autorități publice în general.

9. Ministerul Afacerilor Interne
Acțiuni scadente
1 scadentă în pilonul I (1 realizată parțial), 5 scadente în pilonul II (4 realizate, 1 realizată parțial), 2 scadente în pi-

lonul VI (2 realizate)

Nivelul de realizare a acțiunilor de către MAI

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

8 6 2 – –

100% 75% 25% – –

10. Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Acțiuni scadente
1 scadentă în pilonul III (1 realizată)

Nivelul de realizare a acțiunilor de către UNEJ

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

1 1 – – –

100% 100% – – –
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11. Centrul de Guvernare Electronică
Acțiuni scadente
2 scadente în pilonul V (1 realizată, 1 realizată parțial)

Nivelul de realizare a acțiunilor de către Centrul E-gov

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

2 1 1 – –

100% 50% 50% – –

12. Curtea Constituțională
Acțiuni scadente
5 scadente în pilonul VI (4 realizate, 1 realizată parțial)

Nivelul de realizare a acțiunilor de către CC

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

5 4 1 – –

100% 80% 20% – –

13. Instituțiile din sectorul justiției
Acțiuni scadente
3 scadente în pilonul VII (1 realizată, 2 realizate parțial)

Nivelul de realizare a acțiunilor de către instituțiile din sectorul justiției

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

3 1 2 – –

100% 33% 67% – –

14. Organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției
Acțiuni scadente
3 scadente în Pilonul III (3 realizate parțial)

Nivelul de realizare a acțiunilor de către organele de autoadministrare a profesiilor

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

3 – 3 – –

100% – 100% – –

15. Consiliul național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept
Acțiuni scadente
1 scadentă în Pilonul VII (1 realizată)

Nivelul de realizare a acțiunilor de către CNROOND

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

1 1 – – –

100% 100% – – –
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16. Serviciul de Informații și Securitate
Acțiuni scadente
2 scadente în Pilonul IV (2 realizate)

Nivelul de realizare a acțiunilor de către SIS

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

2 2 – – –

100% 100% – – –

17. Curtea Supremă de Justiție
Acțiuni scadente
1 scadentă în Pilonul IV (1 realizată parțial)

Nivelul de realizare a acțiunilor de către CSJ

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

1 – 1 – –

100% – 100% – –

18. Ministerul Sănătății
Acțiuni scadente
1 scadentă în Pilonul VI (1 realizată)

Nivelul de realizare a acțiunilor de către Ministerul Sănătății

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

1 1 – – –

100% 100% – – –

19. Ministerul Educației
Acțiuni scadente
1 scadentă în Pilonul VII (1 realizată)

Nivelul de realizare a acțiunilor de către Ministerul educației

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 2015 Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/Irelevante

1 1 – – –

100% 100% – – –

Așa cum am menționat în capitolul III al prezentului Raport, în paralel cu evaluările gradului de realizare a PAISRSJ, 
efectuate de către GL sectoriale, în cadrul proiectului de asistență tehnică a UE nr. 1 a fost dezvoltat un modul statistic 
care a calculat, inclusiv, gradul de implicare și îndeplinire a acțiunilor din Plan de către instituțiile implementatoare în 
responsabilitatea cărora a fost atribuit cel mai mare număr de acțiuni și reieșind din ponderea/importanța acțiunilor de 
rigoare pentru atingerea rezultatelor și obiectivelor SRSJ.

Așa fiind modulul statistic a conturat o altă stare de lucruri cu referință la prestația instituțiilor. Potrivit figurii de mai 
jos, poate fi observat că valorile calculate automat arată un alt randament al instituțiilor. Printre restanțieri apar cel mai 
proeminent: CNA, PG, MJ și Oficiul Avocatului pentru Drepturile Omului.
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GRADUL DE IMPLEMENTARE AL STRATEGIEI DE REFORMĂ A SECTORULUI JUSTIŢIEI PENTRU ANII 2011-2016

Trebuie să reiterăm o constatare a raportului anului precedent din 2014 că ”SRSJ a fost concepută ca un document com-
plex și multidimensional, direcțiile strategice și domeniile specifice de intervenție sînt conectate și orice devieri/tergiversări/
trenări pe unele din acestea duc la diminuarea gradului de realizare a SRSJ și afectează impactul scontat care a fost stabilit 
la etapa elaborării, promovării și adoptării Strategiei și a Planului de acțiuni. În acest sens, instituțiile responsabile sunt 
invitate să depună suficientă diligență pentru a asigura realizarea cu succes a acțiunilor programate”.
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VI. EVOLUȚII, TENDINȚE ȘI IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PAISRSJ  
ÎN PERIOADA 2011-2015

În cadrul acestui capitol este prezentată o analiză a unui set de indicatori și constatări atestate după expirarea a 4 ani 
de reforme în sectorul justiției. Indicatorii și constatările prezentate mai jos derivă din sondajele, evaluările și studiile 
naționale și internaționale dezvoltate pe parcursul anului 2015. 

VI.1 Cu referire la gradul de încredere în justiție
Barometrul Opiniei Publice (BOP)58 reprezintă sondaje de opinie bianuale realizate de către Institutul de Politici Pu-

blice, care măsoară, inclusiv, gradul de încredere a populației în justiție. Analizînd evoluția răspunsurilor “Am o oarecare 
încredere” și „Foarte multă încredere” în justiție din noiembrie 2011, cînd a fost lansată reforma justiției, și pînă la data 
ultimului BOP din noiembrie 2014 constatăm un trend fluctuant: de la 24% în mai 2011 pînă la 12% în noiembrie 2014. 
Pentru detalii a se vedea Figura de mai jos. 

În raportul anterior (pentru 2014) a fost menționat că ”[…] începînd cu finele anului 2013 constatăm o creștere progre-
sivă a gradului de încredere în justiție, care potrivit datelor ultimului BOP59 din noiembrie 2014 este în proporție de 23%. 
Este important ca acest trend de creștere să fie păstrat, or încrederea în justiție pare a fi extrem de fragilă, fiind „sensibilă” la 
toate evenimentele care se produc în spațiul public, inclusiv evenimentele din mediul politic. Pentru a contribui la creșterea 
nivelului de încredere în justiție este extrem de importantă asigurarea vizibilității reformelor și impactului practic al aces-
tora, conjugarea eforturilor dintre actorii sectorului justiției, decidenții politici, partenerii de dezvoltare, presă și societatea 
civilă în asigurarea stabilității, continuității și durabilității reformelor.”

În scurt timp după editarea raportului pentru anul 2014 au fost făcute publice rezultatele BOP din martie 2015, datele 
căruia au arătat o scădere bruscă a gradului de încredere în justiție cu 8 puncte procentuale, iar acest trend descrescă-
tor s-a menținut. Potrivit datelor BOP din noiembrie 2015 procentul celor care au încredere în justiție a scăzut încă cu 
3%.  Vom menține constatarea precedentă potrivit căreia încrederea în justiție este un subiect extrem de fragil, iar BOP 

58 http://www.ipp.md/lib.php?l=ro&idc=156
59  http://ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=718&parent=0 
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măsoară percepțiile respondenților formate în baza informațiilor din mass-media, discursurilor și dezbaterilor publice, 
inclusiv, la nivel politic, unor cazuri particulare intens mediatizate etc. Astfel, este necesar să se rețină că percepțiile re-
spective nu sunt formate în baza experienței proprii a cetățenilor care ar fi interacționat nemijlocit, personal cu sistemul 
justiției.

VI.2 Cu referire la percepțiile corupției în sectorul justiției
Percepția quasi-generală a gradului avansat de corupție în sectorul justiției a constituit un factor determinant pentru 

elaborarea SRSJ. 
Potrivit Indicelui Perceperii Corupției 2015 (IPC 2015), în 2015, Republica Moldova a înregistrat un scor al IPC de 

33 puncte, cu 2 puncte mai puțin decât în anul 2014, rămânând pe locul 103 din 168 țări incluse în clasament (în 2014 
clasamentul a inclus 175 țări). Potrivit comunicatului de presă al TI-Moldova ”Căderea în cascadă a trei guvernări, mul-
tiplele carențe în realizarea Strategiei Naționale Anticorupție, Strategiei de reformare a sectorului justiției și Acordului de 
Asociere Republica Moldova – UE au diminuat încrederea populației în capacitatea guvernanților de a face față corupției. 
Totuși, dat fiind faptul că mai multe surse care stau la baza calculului IPC nu au reușit să acopere ultimele luni ale anului, 
marcate prin multiple evenimente alarmante, căderea IPC în 2015 pare relativ lentă [...].” 

Studiul Transparency International Moldova “Corupția în Republica Moldova: percepțiile și experiențele proprii ale 
oamenilor de afaceri și gospodăriilor casnice”60 lansat la finele anului 2015 arată că judiciarul a fost devansat de legislativ 
privind percepțiile despre coruptibilitatea autorităților. Trebuie, totuși, notată o evoluție pozitivă: în anul 2015 a scăzut 
atît numărul oamenilor de afaceri care consideră că sistemul judecătoresc ar fi corupt: de la 60,6% în 2014 pînă la 43,5% 
în 2015, adică o scădere de aproape 17 puncte procentuale, precum și percepția despre corupția în sistemul judiciar în 
mediul gospodăriilor casnice, procentajul celor care percep judiciarul drept corupt fiind la fel în descreștere: de la 41,4% 
la 31,9%. Pentru detalii a se vedea tabelul de mai jos, preluat din Studiul TI Moldova.

Evoluția răspunsurilor la întrebarea  
„Care ramură a puterii o considerași mai coruptă?”, 2012 vs. 2014 și 2015 

Care ramură a puterii de stat o considerați mai coruptă? %

Gospodăriile casnice Oamenii de afaceri

2012 2014 2015 2012 2014 2015

Legislativul 25,7 29,5 35,3 11,6 12,5 24,4

Judiciarul (Sistemul judecătoresc) 45,7 41,4 31,9 51,9 60,6 43,5

Executivul 22,7 20,5 27,9 19,8 11,4 22,2

Sintetizînd datele sondajelor invocate mai sus, am putea observa pentru anul 2015 o dinamică pozitivă și anume, 
scăderea gradului de percepție privind corupția în sistemul judiciar. Comparativ cu anul 2012 valorile percepțiilor atît 
a gospodăriilor casnice, cît și a oamenilor de afaceri arată o diminuare consistentă a percepțiilor lor despre corupția în 
sistemul judiciar de aproape 10 puncte procentuale. 

În perioada octombrie – decembrie 2015 Centrul de Investigații Sociologice și Studii de Marketing „CBS-AXA” la 
solicitarea Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a realizat un sondaj: ”Barometrul Reformei în Justiție”61. 
Scopul sondajului a fost de a  afla opinia principalilor actori din domeniul justiției: judecători, procurori și avocați cu pri-
vire la reformarea justiției și combaterea corupției. Aceștia au fost întrebați cu privire la implementarea SRSJ; recentelor 
inițiative ale Centrului de Reformă în Sistemul Judecătoresc; autoadministrarea sistemului judecătoresc, al procurorilor 
și al avocaților; reforma procuraturii; precum și cu privire la percepția corupției în sectorul justiției.

În cadrul sondajului au completat chestionarele 945 de persoane, ceea ce reprezintă circa 32% din numărul total al ju-
decătorilor, procurorilor și avocaților activi din țară. Chestionarele au fost completate de 273 judecători, 509 de procurori 
și 163 de avocați. Sondajul a fost efectuat prin completarea de sine stătătoare a chestionarului de către respondent, fiind 
asigurată confidențialitatea răspunsurilor. Sinteza chestionarelor a demonstrat următorul tablou.

La întrebarea despre evoluția fenomenului corupției în sectorul justiției din 2011 până în decembrie 2015 49% 
din judecători consideră că acest fenomen a scăzut, 10% din judecători consideră că corupția este la același nivel, iar 
8% din judecători consideră că acest fenomen a crescut. 21% din procurori consideră că corupția a scăzut, 33% din 
procurori consideră că corupția a rămas la același nivel, iar 35% din procurori consideră că corupția a crescut. 15% din 

60  http://transparency.md/ro 
61  Textul integral al Studiului/Barometrului poate fi accesat aici: http://crjm.org/wp-content/uploads/2016/01/CRJM-Percepts-reformelor-just.pdf 
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avocați consideră că corupția a scăzut, 28% din avocați consideră că corupția a rămas la același nivel, iar 52% din avocați 
consideră că acest fenomen a crescut. 20% din judecători consideră că fenomenul corupției nu există în sectorul justiției, 
în comparație cu 6% din procurori și 2% din avocați. 

Referitor la stratificarea corupției în sectorul justiției (sistemul judiciar, procuratură, avocatură, poliție), 42% din 
judecători consideră corupția răspândită la toate nivelurile, iar 15% din judecători consideră corupția răspândită cu 
precădere la nivelul conducerii sistemului. 53% din procurori consideră corupția răspândită la toate nivelurile, iar 22% 
din procurori consideră corupția răspândită cu precădere la nivelul conducerii sistemului. 59% din avocați consideră 
corupția răspândită la toate nivelurile, iar 18% din avocați consideră corupția răspândită cu precădere la nivelul condu-
cerii sistemului. 

Fiind chestionați despre instanțele judecătoreşti cu cel mai înalt nivel al corupției, 18% din judecători consideră că 
cel mai înalt nivel de corupție este la CSJ, 30% din judecători consideră că cel mai înalt nivel de corupție este în curțile de 
apel, 18% din judecători consideră că cel mai înalt nivel de corupție este în judecătorii, 23% consideră că în acest sistem 
nu există corupție, iar 28% din respondenți nu au putut răspunde la această întrebare. Răspunzând la aceeași întrebare, 
27% din procurori consideră că cel mai înalt nivel de corupție este la CSJ, 56% din procurori consideră că cel mai înalt 
nivel de corupție este în curțile de apel, 40% din procurori consideră cel mai înalt nivel de corupție este în judecătorii, 
7% au susținut că în sistemul judecătoresc nu există corupție, iar 11% din procurorii respondenți nu au putut răspunde 
la această întrebare. Totodată, 32% din avocați consideră că cel mai înalt nivel de corupție este la CSJ, 55% - că cel mai 
înalt nivel de corupție este la curțile de apel, iar 35% consideră că cel mai înalt nivel de corupție este în judecătorii. 4% 
din avocații respondenți au susținut că în sistemul judecătoresc nu există corupție, iar 7% nu au putut răspunde la această 
întrebare. 11% din judecători, 19% din procurori și 21% din avocați au susținut că cel mai înalt nivel al corupției este la 
CSM. 

Autorii Studiului au concluzionat că ”Cifrele de mai sus sugerează că procurorii și avocații percep că în sistemul jude-
cătoresc există un mai mare nivel al corupției decât aceasta o recunosc judecătorii. Cu toate acestea, atât judecătorii, cât și 
procurorii și avocații au susținut cel mai frecvent că cel mai mare nivel al corupției este în curțile de apel”.

Fiind chestionați despre procuraturile cu cel mai înalt nivel al corupției, 32% din judecători au indicat la Procura-
tura Anticorupție, 29% - la Procuratura Generală, 22% - la procuraturile raionale și de sector, iar 15% - la Procuratura 
mun. Chișinău. Răspunzând la aceeași întrebare, 48% din procurori au indicat la Procuratura Anticorupție, 21% - la 
Procuratura Generală și 19% – la procuraturile raionale și de sector și 24% - la Procuratura mun. Chișinău. Totodată, 
48% din avocați au indicat la Procuratura Anticorupție, 45% - la Procuratura Generală, 37% – la procuraturile raionale 
și de sector și 25% – la Procuratura mun. Chișinău. 

Potrivit autorilor Studiului ”Cifrele de mai sus sugerează că, atât judecătorii, cât și procurorii și avocații au susținut cel 
mai frecvent că cel mai mare nivel al corupției este în Procuratura Anticorupție, urmată de Procuratura Generală”.

Fiind chestionați despre existența fenomenului corupției la cel mai înalt nivel în avocatură, 38% din judecători au 
indicat la Comisia pentru etică și disciplină, 36% - la Consiliul Uniunii Avocaților, 10% - la Comisia de licențiere. Răs-
punzând la aceeași întrebare, 60% din procurori au indicat la Comisia de licențiere, 13% - la Consiliul Uniunii Avocaților, 
9% - la Comisia pentru etică și disciplină, iar 40% din procurori au indicat la avocații de rând. Totodată, 60% din avocați 
consideră că cel mai înalt nivel al corupției este în cadrul Comisiei de licențiere, 4% au indicat la Consiliul Uniunii Avo-
caților, 7% - la Comisia pentru etică și disciplină, iar 19% - la avocații de rând.
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VII. PROBLEME ȘI PROVOCĂRI ÎN REALIZAREA STRATEGIEI

Realizarea eficientă a SRSJ putea fi afectată, așa cum a fost menționat și în textul acesteia, de 3 riscuri: instabilitatea 
politică, rezistența din partea autorităților care urmează a fi supuse reformelor și capacitățile insuficiente de absorbție 
a fondurilor pentru implementarea reformei. La cei 4 ani de la implementare constatăm că aceste riscuri s-au produs și 
chiar au căpătat noi conotații. 

Riscul instabilității politice s-a manifestat pregnant în anul 2015, ritmul reformei fiind compromis de schimbările a 
trei Guverne și activitatea inconsistentă a Parlamentului. Multe acțiuni importante pentru implementarea efectivă a SRSJ 
au rămas în afara atenției decidenților politici, ceea ce a condus la mai multe eșecuri și insuccese în această perioadă. 

Rezistența actorilor supuşi reformelor a rămas în continuare o piedică în realizarea mai alertă a reformelor. Chiar 
dacă  anterior atestam creșterea numărului de agenți ai schimbării în sectorul justiției, totuși, unele din noile inițiative 
care au fost lansate în anul 2015 au deviat de o manieră substanțială de la obiectivele SRSJ. Lansarea și promovarea noilor 
inițiative este una salutară, dar este regretabil că acestea au intervenit în sectoare care nici nu au fost restructurate pînă 
la capăt și nu au produs efectele prognozate de SRSJ (instituția medierii, mecanismul verificării declarațiilor de avere ale 
judecătorilor etc.). SRSJ a venit cu o viziune complexă a procesului de reformă, direcțiile și domeniile specifice de inter-
venție fiind interconectate, iar neîndeplinirea sau devierea de la cursul programat al acțiunilor creează reacții în lanț pen-
tru restul, fiind astfel afectate rezultatele și impactul. Lansarea unor noi inițiative pentru sectorul justiției este oportună 
odată cu finalizarea termenului de acțiune a actualei SRSJ și evaluarea profundă și complexă a rezultatelor și impactului 
generate de aceasta. De asemenea, vom reitera faptul că practic toate inițiativele de reformare a sistemului judecătoresc și 
din pachetul anticorupție au fost contestate la CC, deși toate inițiativele legislative au trecut filtrul expertizelor Consiliu-
lui Europei, Comisiei de la Veneția și altor instituții internaționale cu expertiză consistentă în domeniu. 

Privitor la capacitățile insuficiente de absorbție a resurselor bugetare oferite pentru reforma justiției, am putea ates-
ta că acest risc, pare să fi fost depășit în anul 2014. În contrast, în anul 2015 a apărut o altă problemă: toate proiectele de 
infrastructură și orice achiziții publice au fost sistate, pe motivul lipsei surselor bugetare, situație generată, inclusiv de 
evenimentele nefaste în sectorul bancar. 

În anul 2015 au fost realizate un șir de evaluări paralele a gradului de îndeplinire a SRSJ. Rezultatele acestor evaluări 
sînt considerabil diferite față de calificările oferite de GL sectoriale pentru pilonii SRSJ. O eventuală cauză a acestor de-
vieri ar fi și metodologia aplicată pentru aprecierea gradului de realizare. Se pare că GL sectoriale manifestă o atitudine 
prea formalistă și nu intră pe substanța acțiunilor raportate. De altfel, gradul de implicare și profunzimea analizei care 
ar urma să fie asigurată de GL a constituit un subiect permanent de discuții în cadrul GL și de fiecare dată au existat 
abordări diferite. Cert este faptul că evaluarea implementării SRSJ la finele implementării sale va trebui să fie înfăptuită în 
baza unei metodologii mult mai complexe și temeinice, care va lua în calcul indicatorii cantitativi și calitativi, va analiza 
rezultatele produse și impactul acțiunilor PAISRSJ atît din perspectiva actorilor sectorului justiției supuși reformelor, cît 
și din perspectiva justițiabililor și societății în ansamblu.

O provocare adițională pentru anul 2016 este faptul că Proiectul nr.1 de asistență tehnică a UE își încheie activitățile. 
Reieșind din capacitățile și resursele administrative ale MJ în condițiile actuale există riscul că MJ nu va reuși să asigure 
monitorizarea la capacitate maximă a procesului implementării SRSJ și menținerii unui ritm satisfăcător al  Mecanismu-
lui de coordonare.

Reiterăm provocarea constantă privind necesitatea creării și asigurării capacităților, inclusiv bugetare, ale  autorități-
lor naționale ca după finalizarea proiectelor și programelor de asistență externă, de asigurare și menținere la un nivel la 
fel de înalt toate programele lansate pe parcursul reformei (salarizare, sedii renovate, instrumentele IT: PIGD, Femida, 
registrele electronice etc.).
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VIII. SOLUȚII ȘI PERSPECTIVE 

Anul 2016 a debutat cu activități intense de promovare/aprobare/adoptare a acțiunilor PAISRSJ, calificate anterior ca 
restante. Este important ca acest ritm să fie menținut pentru întregul an 2016, ultimul an de implementare a SRSJ. 

În același timp, este important ca evaluările realizate să pună un accent fundamental nu doar pe dezvoltarea și con-
solidarea infrastructurii și capacităților instituțiilor din sectorul justiției care, evident, sunt importante însă nu trebuie să 
fie neglijat impactul care trebuie să-l producă următorul document de politici asupra societății. Respectiv, este necesar 
ca toate aceste acțiuni de consolidare instituțională să fie conectate cu necesitățile justițiabililor, beneficiarilor finali ai 
actului de justiție, acțiunile urmînd să contribuie la sporirea gradului de încredere în justiție. 
În perspectivă este importantă întreprinderea următoarelor acțiuni care, în mare parte, sînt consonante cu 
cele din Raportul anual pentru 2014:

În calitate de instituție coordonatoare a procesului de reformă, MJ trebuie să depună toată diligența necesară pentru 
sensibilizarea și punerea presiunii asupra actorilor politici privitor la necesitatea asigurării unor procese continui, coe-
rente, consecvente și durabile de reformă. 

A. Transmiterea unor mesaje și întreprinderea unor măsuri clare, intransigente și precise, față de persoanele care nu 
respectă înaltele standarde de integritate, compromit funcționalitatea și imaginea unor întregi instituții. Peroanele 
respective nu vor fi tolerate și vor fi eliminate din mediul profesional, cu aplicarea sancțiunilor de rigoare. Pentru 
a realiza aceste deziderate în continuare este necesară exercitarea presiunii concentrate din partea decidenților din 
sectorul justiției, partenerilor de dezvoltare, presei și societății civile. 

B. Asigurarea și monitorizarea îndeaproape a procesului de implementare a Legii cu privire la procuratură, asigura-
rea continuității și durabilității reformei procuraturii.

C. Promovarea reformei Curții Constituționale.
D. Promovarea insistentă și asigurarea adoptării a proiectelor de acte legislative restante, pentru a asigura reluarea 

ritmului alert al reformelor din sector, inclusiv în domeniul organizării și funcționării profesiilor conexe sistemu-
lui justiției.

E. Consolidarea eforturilor și perseverarea în realizarea activităților ce țin de optimizarea hărții judecătorești. 
F. Asigurarea adoptării pachetului de legi cu privire la integritate (reforma CNI) și punerii în aplicare practică a 

măsurilor de prevenire și combatere a corupției (testul de integritate, confiscarea extinsă și îmbogățirea ilicită). 
G. Promovarea în continuare a procesului de aplicare, pilotare și testare a noilor e-instrumente, parte a pachetului 

e-Justice (Registrele E-procura, E-proceduri de executare, E-Legis, E-garanții etc.), ajustarea și punerea lor în apli-
care la scară largă pentru toți utilizatorii și beneficiarii finali. 

H. Implementarea planului de dezvoltare instituțională a Oficiului Avocatului Poporului.
I. Promovarea Legii privind actele normative și întreprinderea succesiva a tuturor acțiunilor de rigoare (moderniza-

rea sistemelor IT, definitivarea Manualului de tehnică legislativă etc.) care sunt în conexiune directă cu proiectul 
de lege.

J. Evaluarea impactului SRSJ 2011–2016 și asigurarea continuității reformei sistemului justiției prin elaborarea unui 
proiect de document de politici, care să asigure durabilitatea reformelor din acest domeniu și care ar urma să ia 
în calcul îmbunătățirea eficacității și eficienței, stabilirea unor obiective realiste, includerea unui set echilibrat de 
indicatori la toate nivelele obiectivelor (produs/output, rezultat/ outcome, impact etc.).
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