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SUMAR EXECUTIV 

 
Prezentul Raport anual este ultimul raport de progres privind implementarea Strategiei de reformă a 
sectorului justiției (în continuare - SRSJ, Strategia), anul 2016 fiind termenul-limită pentru 
implementarea acțiunilor stabilite de Parlament prin Legea 231 din 25 noiembrie 2011 și Hotărîrea 
Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea 
SRSJ (în continuare – Planul de acțiuni, PAISRSJ), care a fixat cadrul temporal exact și instituțiile 
responsabile pentru atingerea obiectivelor Strategiei și executarea măsurilor necesare. 
 
Raportul urmează, în linii mari, structura rapoartelor anuale precedente 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 R. Moldova; 
 costurile reformei justiției;  
 comunicarea privind măsurile/realizările SRSJ; 
 modul de implementare și gradul de realizare a acțiunilor/măsurilor din PAISRSJ planificate 

pentru anul 2016 per fiecare pilon al SRSJ; 
 gradul de implicare a instituțiilor responsabile în realizarea SRSJ; 
 evoluțiile, lecțiile învățate și perspectivele reformei justiției. 

 
Cu referire la mecanismul de coordonare și monitorizare a SRSJîn 2016 s-a reținut că pe parcursul 
anului 2016 au avut loc 57 ședințeale GL, în total pentru întreaga perioadă 2012-2016 fiind organizate 
și desfășurate261 de ședințe. Componența CNROOND a rămas nemodificată din anul 2015, chiar dacă 
în anul 2016 au avut loc evoluții importante în plan politic, interconectate cu acest Consiliu. Pe 
parcursul anului 2016 au avut loc 2 ședințe ale Comitetului de coordonareîn cadrul cărora au fost 
puse în discuție subiectele legate de îndeplinirea condiționalităților pentru debursarea următoarelor  
tranșe din suportul bugetar oferit de UE în contextul continuării reformelor în sectorul justiției. 
 
Cu privire la suportul partenerilor de dezvoltareca și în anii precedenți, în anul 2016, reprezentanții 
partenerilor de dezvoltare au participat la majoritatea ședințelor GL, precum și la reuniuni periodice și 
tematice cu actorii vizați de SRSJ. În același timp, în contextul mecanismului de coordonare a asistenței 
externe, în anul 2016 a fost organizată o reuniune cu reprezentanții mediului donatorilor și societății 
civile la 26 aprilie 2016. Și în anul 2016 mai mulți parteneri de dezvoltare au acordat asistență 
instituțiilor publice la realizarea acțiunilor din Strategie. În  luna februarie 2016 a fost lansat Proiectul 
V de asistență tehnică a UE, scopul căruia este de a accelera reforma durabilă a sectorului justiției în 
Moldova de a asigura buna funcționare a statului de drept prin consolidarea Curții Constituționale. 
 
Pentru anul 2016 constatăm un grad de realizare a acțiunilor programate și scadente în perioada de 
raportare (2016)în proporție de 84%.Cel mai înalt nivel de executare a acțiunilor planificate se atestă 
pentru Pilonul V – 93%și Pilonul VII – 91%. La polul opus se plasează Pilonul II și Pilonul III care au 
înregistrat o cotă procentuală de realizare mai modestă, egală cu 80% respectiv 76%. În același timp, 
atestăm evoluții, relativ, satisfăcătoare pentru Pilonul VI – 89% și Pilonii I și IVcare au înregistrat un 
progres egal de 84%. Cel mai mare număr de acțiuni nerealizate (5(6%)) se atestă în Pilonul II, ceea ce 
poate fi explicat prin faptul că acțiunile restante au fost conexe exeprtizei judiciare, elaborării 
programelor de informare a victimelor infracțiunilor cu privire la drepturile lor precum și reformei 
procuraturii. Analizate în dinamică, din 2012 până în 2016, datele privind realizarea acțiunilor din 
PAISRSJ denotă cea mai mare creștere a gradului de realizare în 2016, care a crescut cu 13% 
comparativ cu anul 2015. Cele mai importante progrese atinse în anul 2016sunt: 

 adoptarea Legii cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, lansarea și desfășurarea 
acțiunilor organizatorice și logistice pentru punerea în aplicare a noii organizări judiciare și avansarea 
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proiectului de lege pentru modificarea Constituției în partea ce ține de organizarea și funcționarea 
sistemului judecătoresc; 

 adoptarea modificărilor legislative privind reforma INJ;  

 adoptarea Legii cu privire la Procuratură, a Legii constituționale privind locul și rolul 
Procuraturii și a cadrului normativ aferent: Legea cu privire la procuraturile specializate și Legea pentru 
modificarea cadrului conex; asigurarea transpunerii în practică a noilor reglementări privind 
procuratura;consolidarea sistemelor de securitate în sediile procuraturii; 

 adoptarea și punerea în aplicare a Legii pentru modificarea sistemului expertizei 
judiciare;continuarea procesului de modernizare a reglementărilor și metodologiilor de efectuare a 
expertizelor judiciare; modernizarea instrumentarului aplicat de instituțiile de expertiză; 

 adoptarea Legii cu privire la organizarea activității notarilor;adoptarea modificărilor la Legea 
privind executorii judecătorești și procedura de executare a hotărârilor judecătorești, inclusiv a 
hotărârilor CtEDO; 

 instituirea regimului fiscal uniform pentru reprezentanții profesiilor conexe sectorului justiției; 

 adoptarea pachetului de integritate;  

 acțiuni mai insistente de combatere a corupției în sectorul justiției; 

 perfecționarea infrastructurii normative, organizaționale și funcționale a sistemului 
penitenciar; 

 continuarea eforturilor de fortificare a sistemului justiției juvenile; 

 consolidarea sistemului de probațiune și a instrumentarului acestuia; 

 crearea bazei legale privind reabilitarea victimelor infracțiunilor. 
 
Analiza statistică a prestației entităților implementatoarearată că unele dine ele au înregistrat un scor 
de 100%, acestea executând complet acțiunile care le-au revenit. Este vorba, în special, de CSJ, SIS, 
ANI, MS, Med, UNEJ. O asemenea performanță poate fi explicată prin faptul că acestor instituții le-au 
revenit câte 1-5 acțiuni spre realizare, în raport cu alte autorități, care au avut un volum de acțiuni cu 
mult mai mare. Vom nota că MJ, CSM, INJ, PG, CNA, MAI, CNAJGS, OAP, instituții cărora le-au revenit 
spre executare zeci de acțiuni, oricum au înregistrat performanțe bune care variază de la 82% la 91%.  
În același timp, este regretabil că unele instituții cărora le-a revenit executarea unui număr 
incomparabil de mic (doar 2 acțiuni) au înregistrat un scor de eficiență de doar 67%. 
 
Datele sondajelor și cercetărilor privind evoluțiile în justiție arată pentru anul 2016 o dinamică 
suficient de pozitivă și anumecreșterea gradului de încredere în justiție și scăderea gradului de 
percepție privind corupția în sistemul judiciar. Datele ultimului sondaj (BOP) din aprilie 2017 atestă o 
evoluție spectaculoasă, or, descreșterea dramatică a încrederii în justiție în toamna anului 2016 (8%) 
este succedată de o creștere triplă în primăvara anului 2017 (24%).În context, trebuie să relatăm că 
această valoare este mai mare cu 6% comparativ cu datele BOP din noiembrie 2011, atunci când a fost 
aprobată SRSJ. 
 
Realizarea eficientă a SRSJ putea fi afectată 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 expirarea a 5 ani de la implementare constatăm că unele din 
aceste riscuri pare să fi dispărut, iar unele chiar dacă s-au produs, au căpătat alte conotații.  
 
Ținând cont de faptul că anul 2016 a fost ultimul an al SRSJ, iar în 2017 a fost anunțată intenția de a 
elabora un nou document de politici în domeniu, este important ca noul document strategic în 
domeniul justiției să fie conceput de o manieră mult mai concentrată și să țintească cele mai 
vulnerabile componente ale sectorului justiției, să fie mai realist și mai pragmatic. Noul document 
strategic trebuie să contribuie la consolidarea rezultatelor și impactului atins de SRSJ, orice devieri 
conceptuale de la obiectivele actualei SRSJ care nu vor fi fundamentate prin date concludente și 
pertinente riscă să reducă la zero eforturile de reformă întreprinse pe parcursul a cinci ani (2011-
2016).  
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I. CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 

 
Prezentul Raport anual este ultimul raport de progres privind implementarea Strategiei de reformă a 
sectorului justiției1 (în continuare - SRSJ, Strategia), anul 2016 fiind termenul-limită pentru 
implementarea acțiunilor stabilite de Parlament prin Legea 231 din 25 noiembrie 2011și Hotărîrea 
Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 20122 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea 
SRSJ (în continuare – Planul de acțiuni, PAISRSJ), care a fixat cadrul temporal exact și instituțiile 
responsabile pentru atingerea obiectivelor Strategiei și executarea măsurilor necesare. 
 
În condițiile în care prezentul Raport urmărește structura SRSJ trebuie să reiterăm că scopul și pilonii 
acesteia au fost:  
 

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 
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Rolul justiției în 
dezvoltarea 
economică 

Respectarea 
drepturilor 
omului în 

sectorul justiției 
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Raportul de față continuă și este interconectat cu cele patru rapoarte anuale precedente3, elaborate 
de către Ministerul Justiției în calitate de instituție coordonatoare pentru realizarea monitorizării și 
coordonării implementării SRSJ și PAISRSJ,și reflectă progresul implementării ambelor documente 
strategice în anul 2016. 
 
Urmând abordarea din Raportul anual precedent (pentru anul 2015) privind implementarea SRSJ am 
considerat important de a face o retrospectivă a provocărilor identificate pentru anul 20164, a 
soluțiilor propuse și a modului în care acestea au fost luate în considerare pe parcursul anului 2016.  
 
Așa fiind, în raportul anual pentru 2015 s-a menționat că ”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 
consolidarea 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 

                                                           
1Legea 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 
2Hotărîrea 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 
3Rapoartele anuale privind implementarea SRSJ (2012-2015) pot fi accesate la: http://justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=488 
4Raportul anual privind implementarea SRSJ, perioada de raportare ianuarie-decembrie 2015,  
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2016/Raport_SRSJ_Ro_2016_v9_format_electronic.pdf , pag. 51 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341748
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343439
http://justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=488
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să fie conectate cu necesitățile justițiabililor, beneficiarilor finali ai actului de justiție, acțiunile urmînd 
să contribuie la sporirea gradului de încredere în justiție”.  Modul de tratare a perspectivelor și 
soluțiilor pentru perioada anului 2016, este prezentat în tabelul de mai jos.  
 

Perspective/soluții Acțiuni întreprinse în 2016 

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. Persoanele 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.  

Valorificarea acestei perspective/soluții a fost 
dezvoltată de o manieră, relativ, satisfăcătoare pentru 
perioada de raportare. Or, în anul 2016 au fost 
întreprinse acțiuni de anvergură orientate spre 
urmărirea penală a unui șir de actori ai justiției 
implicați în acțiuni reprobabile care au afectat și 
continuă să afecteze imaginea justiției (mai multe 
detalii a se vedea și în secțiunea acestui raport 
consacrată Pilonului IV). Totuși, se pare că autoritățile 
sunt mai puțin intransigente în partea ce ține de 
sancționarea disciplinară și eliminarea din sistem a 
persoanelor culpabile, în pofida faptului că există mai 
multe cazuri semnalate și chiar proceduri pornite, 
totuși se aplică sancțiuni mai puțin disuasive. 

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

Pe parcursul anului 2016 acțiunile de reformă a 
procuraturii au avansat, cea mai importantă realizare 
fiind adoptarea în luna februarie a Legii cu privire la 
procuratură, fapt care a permis declanșarea mai 
multor procese normative și instituționale, legate 
intrinsec de noua lege. De asemenea, chiar dacă a fost 
contestată de o parte din societatea civilă5, procedurile 
dictate de noua lege au fost respectate (concurs public 
organizat de CSP, participarea mai multor candidați, 
audieri publice, aplicarea noilor criterii de merit și 
profesionalism etc.), iarPreședintele țării,la finele 
anului 2016, a asigurat numirea Procurorului General. 
De asemenea, anul 2016 este marcat de constituirea 
noii infrastructuri instituționale a procuraturii 
(constituirea unor noi colegii, atragerea și desemnarea 
reprezentanților societății civile în noile instituții etc.), 
precum și celei normative (a se vedea detalii și în 
secțiunea IV.2 a Raportului). 

C.Promovarea reformei Curții Constituționale. Reforma Curții Constituționale, potrivit activităților 
planificate de SRSJ, urma să ia turații maxime în anul 
2016, cu atât mai mult că procesul de reformă în 
această perioadă a fost și continuă să fie sprijinit de 
Proiectul V de asistență tehnică al Uniunii Europene, 
experții căruia acordă suport pentru elaborarea 
proiectelor de legi. 
Prin ordinul Ministrului Justiției nr.550 din 18 mai 
2016, a fost creat Grupului de lucru pentru revizuirea 
legislației privind organizarea și funcționarea Curții 
Constituționale, grup din care fac parte deputați în 
Parlament, reprezentanți ai Aparatului Parlamentului, 
 Aparatului Președintelui R.M, Ministerului Justiției, 
Curții Constituționale, experți ai proiectului Uniunii 
Europene „Suport pentru Curtea Constituțională”, 
USM, ULIM, CRJM. 

                                                           
5 http://www.api.md/news/view/ro-declaratie-dezaprobam-modul-in-care-a-fost-investit-procurorul-general-1389 
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Perspective/soluții Acțiuni întreprinse în 2016 

La etapa scrierii prezentului raport, majoritatea 
acțiunilor care țin de reformarea cadrului normativ 
privind organizarea și funcționarea Curții 
Constituționale sunt calificate ca parțial realizate. 
Potrivit hotărârii Parlamentului privind asigurarea 
continuității reformelor în sectorul justiție6, termenul 
de implementare a acțiunilor respective a fost extins 
până la 31 decembrie 2017. 

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 sistemului justiției. 

În perioada de referință atestăm că majoritatea 
proiectelor de legi restante, adoptarea cărora a trenat 
mai mulți ani,au fost adoptate fie acestea sunt într-o 
fază avansată (aprobate de Guvern, înregistrate în 
Parlament, aprobate în I lectură). În același timp, 
pentru o parte din acțiuni termenul de implementare a 
fost extins până la finele anului 2017. 

E.Consolidarea eforturilor și perseverarea în realizarea 
activităților ce țin de optimizarea hărții judecătorești.  

Anul 2016 și începutul anului 2017 au fost marcate prin 
evoluții importante în partea ce ține de adoptarea 
cadrului legal, promovarea și diseminarea informațiilor 
privind noua structură a sistemului judecătoresc. 
Notăm faptul că Legea cu privire la reorganizarea 
instanțelor judecătorești a fost adoptată de către 
Parlament la 21 aprilie 2016, termenul de intrare în 
vigoare a acesteia fiind stabilită data de 1 iulie 2017. 
De asemenea, a fost adoptat și un plan de acțiuni 
privind implementarea etapizată a noii hărți 
judecătorești, a instanțelor reorganizate care urmează 
a fi construite sau reconstruite7. Au fost declanșate 
procedurile de numire a noilor conducători ai 
instanțelor reorganizate (a se vedea în acest sens și 
secțiunea IV.1 a raportului). 

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).  

Pachetul de integritate (Legea cu privire la Autoritatea 
Națională de Integritate, Legea cu privire la declararea 
averilor și intereselor personale și Legea pentru 
modificarea și completarea cadrului conex noilor 
reglementări) a fost adoptat de Parlament în vara 
anului 2016. La finele anului 2016 a avut loc și 
primaședință a Consiliului de Integritate. Este necesar 
de a preciza că, deși, cadrul normativ a fost aprobat, 
punerea lui în aplicare, selectarea conducerii și 
constituirea efectivă a noii instituții trenează din mai 
multe motive. La data scrierii acestui raport, concursul 
pentru selectarea conducerii ANI a fost prelungit, 
respectiv, se pare că funcționarea de facto a ANI, 
crearea corpului inspectorilor de integritate va mai 
dura. 

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 

Proiectele și instrumentele electronice sunt în proces 
de pilotare și testare. Odată cu încheierea acestor 
etape, includerea ajustărilor tehnice necesare, 
proiectele și instrumentele IT urmează să se extindă 

                                                           
6Hotărârea Parlamentului nr. 259 din 8 decembrie 2016, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368066 
7Hotărârea Parlamentului nr. 21 din 3 martie 2017 pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor 
existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti, 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369622 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368066
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369622
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Perspective/soluții Acțiuni întreprinse în 2016 

punerea lor în aplicare la scară largă pentru toți 
utilizatorii și beneficiarii finali.  

pentru toate instituțiile și persoanele autorizate. 
Elaborarea și punerea în practică a unei părți din 
instrumentarul electronic în sectorul justiției a fost 
reprogramată până la finele anului 2017 (HP 
259/08.12.2016) 

H.Implementarea planului de dezvoltare instituțională 
a Oficiului Avocatului Poporului. 

Adoptarea în 2015 a Legii pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului 
Avocatului Poporului a permis demararea acțiunilor 
inerente de ajustare a structurii Oficiului și a planurilor 
de dezvoltare instituțională care se desfășoară, inclusiv 
în baza Planului de dezvoltare strategică pentru anii 
2013-2017, plan disponibil pe pagina web a instituției. 

I.Promovarea Legii privind actele normative și 
întreprinderea succesiva a tuturor acțiunilor de rigoare 
(modernizarea sistemelor IT, definitivarea Manualului 
de tehnică legislativă etc.) care sunt în conexiune 
directă cu proiectul de lege. 

Proiectul Legii privind actele normative încă este o 
restanță a reformei în sectorul justiției. Totuși, 
comparativ cu perioada de stagnare și incertitudine 
privind acest proiect în perioada anterioară, la data 
scrierii acestui raport atestăm evoluții pozitive: 
proiectul a fost aprobat de Guvern și adoptat de 
Parlament în I lectură. Detalii a se vedea în secțiunea 
IV.7 a Raportului. 

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.). 

MJ a lansat procesul de constituire și consultare a unei 
platforme formate din reprezentanții instituțiilor de 
stat, partenerilor de dezvoltare și societății civile care 
urmează să se preocupe de elaborarea/definitivarea 
metodologiei de evaluare, inclusiv a impactului, SRSJ. O 
platformă similară a fost constituită și pentru 
elaborarea noului document strategic privind sectorul 
justiției. Totuși, ținând cont de faptul că acțiunea SRSJ 
(a unei părți din componentele restante) a fost extinsă 
până la finele anului 2017, pare a fi prioritară 
evaluarea SRSJ, evaluare care va permite identificarea 
noilor obiective de reformă, precum și a continuității 
unor obiective ale documentului strategic în vigoare. 
Evaluarea va permite, de asemenea, recunoașterea 
principalelor probleme, impedimente și inadvertențe 
care, eventual, au afectat buna implementare a SRSJ.  

 
În concluzia celor relatate în tabelul de mai sus, atestăm căbuna parte a perspectivelor/soluțiilor 
stabilite pentru anul 2016au fost îndeplinite.  
 
Există, totuși, câteva restanțe. La nivel normativ, trenează încă, adoptarea modificărilor legislative ce 
țin de organizarea și funcționarea Curții Constituționale. La nivel instituțional/de aplicare a noilor reguli 
reformatoare pentru sector persistă mai multe incertitudini privind aplicarea plenară a pachetului de 
integritate (ANI și declararea averilor și intereselor), precum și a instrumentelor IT în sectoarele 
justiției și conexe justiției.  
 
Cu titlu special trebuie să menționăm că, în condițiile în care mai multe acțiuni planificate de SRSJ nu 
au fost realizate în termen, în 2016 MJ a intervenit prin intermediul inițiativei legislative a unui deputat 
în Parlament cu propunerea de a prelungi termenul de implementare a setului de acțiuni prevăzute în 
anexa HP 259/2016.Scopul hotărârii Parlamentului a fost de a asigura evaluarea reformelor din 
domeniul justiției și continuitatea reformelor în sectorul justiției. În temeiul acestei hotărâri 
Parlamentul a dispus că: 
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 MJ va iniția și va coordona procesul de evaluare a implementării SRSJ și a PAISRS; 
 Raportul de evaluare a implementării documentelor de politici menționate va fi prezentat 

Parlamentului pînă la data de 20 octombrie 2017; 
 Pînă la 20 decembrie 2017, Guvernul va prezenta Parlamentului noul document de politici 

pentru continuarea reformei sectorului justiției; 
 Termenul-limită de realizare a acțiunilor din PAISRSJ, menționate în anexă, se extinde pînă la 

31 decembrie 2017. 
 

Totodată, HP 259/2016 a stabilit că MJ, în calitate de autoritate responsabilă de elaborarea politicilor 
în domeniul justiției, pînă la 1 noiembrie 2017: 
 

a) va crea grupul de lucru pentru elaborarea unui nou document de politici privind reforma 
sectorului justiției; 

b) va elabora, cu implicarea tuturor părților interesate, proiectul documentului de politici 
menționat la lit. a) și va identifica sursele de finanțare pentru realizarea prevederilor acestuia;  

c) va prezenta Guvernului proiectul documentului de politici menționat la lit. a), consultat cu 
toate părțile interesate. 

 
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 naționale relevante domeniului SRSJ.   
 
Raportul urmează, în linii mari, structura rapoartelor anuale precedenteși se concentrează pe  
următoarele subiecte-cheie:  

 mecanismul de coordonare și monitorizare a implementării SRSJ; 
 proiectele UE de asistență și susținere a reformei justiției în R. Moldova; 
 costurile reformei justiției; 
 comunicarea privind măsurile/realizările SRSJ; 
 modul de implementare și gradul de realizare a acțiunilor/măsurilor din PAISRSJ planificate 

pentru anul 2016 per fiecare pilon al SRSJ; 
 gradul de implicare a instituțiilor responsabile în realizarea SRSJ; 
 evoluțiile, lecțiile învățate și perspectivele reformei justiției. 
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II. MECANISMUL DE COORDONARE ȘI MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII 

SRSJ ȘI PLANULUI DE ACȚIUNI. PROIECTELE DE ASISTENȚĂUE ÎN REFORMAREA 
JUSTIȚIEI 
 

II.1 Mecanismul de coordonare și monitorizare a implementării SRSJ 

 
La fel ca în anii precedenți, în 2016 a continuat aplicarea aceluiași mecanism de coordonare și 
monitorizare a implementării SRSJ prin intermediul celor 7 Grupuri de lucru (GL)dintre care primele 6 
GL au avut ca obiectiv monitorizarea implementării acțiunilor pentru fiecare din primii șase piloni 
prevăzuți în Strategie și Planul de acțiuni (GL sectoriale), iarGL 7 a avut drept obiectiv coordonarea 
implementării SRSJ,evoluând în calitate de grup de nivel superior, responsabil pentru monitorizarea 
implementării Strategiei în ansamblu și a acțiunilor din Pilonul VII, în particular.  
 
GL au inclus reprezentanții instituțiilor responsabile de realizarea activităților per fiecare pilon, 
reprezentanții partenerilor de dezvoltare și ai societății civile. GL s-au convocat în ședințe ordinare, 
potrivit Planurilor de activitate, adoptate la începutul anului. În raport cu anul 2015 pentru perioada 
supusă raportării nu au fost constatate deficiențe majore în activitatea GL, fluctuația membrilor GL 
devenind mai puțin proeminentă, astfel fiind asigurată o activitate coerentă și planificată a acestora.  
 
Ca și în toți anii precedenți, în 2016MJa 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 2011-20168și 
Regulamentului privind funcționarea GL. 
 
Pe parcursul anului 2016 au avut loc 56ședințeale GL. În Tabelul nr. 1 de mai jos pot fi vizualizate 
datele privind numărul ședințelor GL sectoriale și Grupului pentru coordonarea implementării SRSJ în 
perioada 2012-2016, în total pentru întreaga perioadă2012-2016fiind organizate și desfășurate261 de 
ședințe.  
 
Informații detaliate privind planurile de activitate ale GL, agenda ședințelor, procesele-verbale și 
rapoartele GL pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, inclusiv anul 2016, pot fi accesate pe pagina 
web a MJ urmînd link-ul: http://justice.gov.md/map.php?l=ro&idc=444. 
 
Așa cum am menționat, comparativ cu anul 2015 atestăm că activitatea GL a devenit mult mai intensă 
în 2016, în unele cazuri ședințele acestora chiar s-au dublat. În acest context, este exemplificativă 
situația pentru activitatea GL a Pilonului I, numărul ședințelor căruia în 2016 a crescut de două ori 
comparativ cu anul 2015  - de la 5 la 10 ședințe pe parcursul întregului an.  
 
Ameliorarea respectivă se datorează, inclusiv faptului, că în anul 2016 nu au mai persistat 
factorii/impedimentele invocate anterior pentru anul 2015: instabilitatea politică și oscilațiile în mediul 
corpului de funcționari din cadrul instituțiilor vizate de SRSJ. 
 
 
 

                                                           
8Activitatea 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 

http://justice.gov.md/map.php?l=ro&idc=444
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/METODOLOGIE_DE_MONITORIZARE_modif_track_changes-2_1.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/Ordin_modificare_METODOLOGIE_si_Regulament_1.pdf
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Tabel nr. 1 Ședințele GL în perioada 2012-2016 

Pilon Număr ședințe 

2012 2013 2014 2015 2016 Total 
2012-2016 

Pilonul I 9 9 8 5 10 41 

Pilonul II 8 9 9 7 9 42 

Pilonul III 9 10 8 8 9 44 

Pilonul IV 8 9 7 5 8 37 

Pilonul V 9 8 7 7 9 40 

Pilonul VI 9 9 8 7 9 42 

Pilonul VII 4 3 4 2 2 15 

Total 56 57 51 41 56 261 

 
 SRSJ a prevăzut că Consiliul Național pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept 
(CNROOND)9este entitatea care asigură nivelul superior al coordonării și monitorizării Strategiei. În 
atribuțiile Consiliului intră: 

a) evaluarea periodică, în baza rapoartelor de monitorizare întocmite de Ministerul Justiției, a 
procesului de implementare a SRSJ și gradului de realizare a obiectivelor acesteia;  

b) înaintarea recomandărilor instituțiilor responsabile de implementarea SRSJ de măsuri privind 
implementarea strategiei și realizarea efectivă a obiectivelor acesteia;  

c) elaborarea și publicarea periodică a rapoartelor privind implementareaSRSJ și gradul de 
realizare a obiectivelor acesteia; 

d) examinarea inițiativelor legislative privind organizarea și activitatea organelor de ocrotire a 
normelor de drept și prezentarea propunerilor privind aceste inițiative; 

e) analizarea propunerilor formulate de exponenții societății civile privind acțiunile necesare în 
vederea realizării reformei organelor de ocrotire a normelor de drept. 
 
Componența CNROOND a rămas nemodificată10 din anul 2015, chiar dacă în anul 2016 au avut loc 
evoluții importante în plan politic, interconectate cu acest Consiliu. Trebuie notat că CNROOND a fost 
și este condus de Președintele țării, iar la finele anului 2016 a fost ales un nou Președinte. Am putea 
admite că schimbarea conjuncturii politice poate produce la schimbări ale procesului de evaluare, dar, 
nu neapărat. Astfel, este important ca acest ultim raport anual să fie trecut prin toate filtrele de 
monitorizare și evaluare prevăzute de Partea a doua a SRSJ. 
 
Ultima ședință a CNROOND în cadrul căreia a fost prezentat Raportul anual privind progresele atinse în 
implementarea SRSJ în 2015 a avut loc la 24 mai 201611. În cadrul ședinței au fost făcute intervenții din 
partea Președintelui țării, Șefului Delegației UE în RM, Ministrului Justiției, Președintelui Curții 
Constituționale, precum și a unor exponenți ai societății civile.  
 
La această ședință, CNROOND a adoptato decizie12 în textul căreia a formulat 16 sugestii/recomandări, 
congruente soluțiilor și perspectivelor identificate în Raportul anual audiat, progresul cărora a fost 
analizat în capitolul I de mai sus. Așa fiind, analiza gradului de îndeplinire a recomandărilor CNROOND 
incluse în Decizia nr. 3/24.05.16arată că majoritatea lor a fost valorificată pe parcursul anului 2016. 
Un alt actor important în mecanismul de coordonare al implementării SRSJ este Comitetul de 
coordonare alAcordului de finanțare dintre Guvernul RM și UE privind Programul de suport al 

                                                           
9CNROOND 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. 
10Decretul 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/ 
11http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=458 
12http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/consiliul_national/Decizie_nr_3_2016.pdf 

http://lex.justice.md/md/358119/
http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=458
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/consiliul_national/Decizie_nr_3_2016.pdf
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reformei justiției, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013 și aprobat prin hotărîrea Guvernului nr. 669 din 
2 septembrie 201313.  
 
Ministerul Justiției a fost desemnat instituția responsabilă pentru realizarea prevederilor Acordului 
nominalizat. Potrivit Acordului de finanțare, suportul bugetar urma a 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, iar în 
anul 2015 finanțarea a fost suspendată pe motivul lipsei progreselor și lipsei de rezultat în 
implementarea Matricei de Politici, precum și a unui Acord de finanțare a Republicii Moldova cu FMI. 
 
Conform punctului 2.3.2. al Anexei II al Acordului de Suport Bugetar N ENPI/2012/023-420, a fost 
constituit Comitetul 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 reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în 
Republica Moldova și ai societății civile. La 22 septembrie 2015, prin Ordinul Ministrului Justiției14 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 2016 au avut loc 2ședințe ale Comitetului de coordonareîn cadrul cărora au fost 
puse în discuție subiectele legate de îndeplinirea condiționalităților pentru debursarea următoarelor  
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. Potrivit ultimului Raport aprobat de Comitetul 
de coordonare la ședința din 27 octombrie 2016 s-a stabilit că pentru anul 2014 au fost realizate 31 
acțiuni și 1 nerealizată, iar pentru anul 2015 din cele 29 de acțiuni prevăzute în Matricea de politici 27 
au fost calificate ca realizate și 2 nerealizate. 
 

 

II. 2. Suportul partenerilorde dezvoltareși proiectelor de asistență ale UE 
 
Reforma sectorului justiției a continuat să fie încurajată și susținută de către partenerii de dezvoltare, 
fiindmonitorizată îndeaproape. După cum a fost arătat și în rapoartele precedente, colaborarea cu 
partenerii de dezvoltare este reglementatăînRegulamentul 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 partenerii de dezvoltare vor fi 
asigurate: organizarea periodică a reuniunilor comune cu toți donatorii și partenerii de dezvoltare 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 GLși evoluțiile înregistrate în 
implementarea Strategiei și Planului de acțiuni. Potrivit Regulamentului GL pentru monitorizarea SRSJ, 
reprezentanții partenerilor de dezvoltare fac parte din componența GL. 
 

                                                           
13http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=34953 
14Ordinul 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 

http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=522
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/comitetul_de_coordonare/ORDIN_COM_COORD_COMP.pdf
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Ca și în anii precedenți, în anul 2016, reprezentanții partenerilor de dezvoltare au participat la 
majoritatea ședințelor GL, precum și la reuniuni periodice și tematice cu actorii vizați de SRSJ. În același 
timp, în contextul mecanismului de coordonare a asistenței externe, în anul 2016 a fost organizată o 
reuniune cu reprezentanții mediului donatorilorși societății civile la 26 aprilie 201615. În cadrul acestei 
reuniuni a fost prezentat Raportul anual privind gradul de realizare al SRSJ în 2015, a fost prezentată 
lista de priorități pentru anul 2016 (fiind 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), o relatare privind 
suportul oferit de Consiliul Europei în procesul de reformă a sectorului justiției, precum și contribuțiile 
Delegației UE în Republica Moldova.  
 
Și în anul 2016mai 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, ABAROLI, NORLAMetc. 
 
ReprezentanțiiAmbasadei 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 proiectelor de legi, precum și în activități ce țin de evaluarea și furnizarea 
expertizei necesare în promovarea acțiunilor de reformă. Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în 
Politici Publice pentru Republica Moldova (EUHLPAM)16, prin intermediul noului grup de experți 
internaționali de nivel înalt, care au activat în cadrul instituții, actori-cheie a reformelor (MJ, PG, CNA și 
MAI), au oferit șiîn 2016o contribuție consistentă în implementarea și monitorizarea politicilor din 
domeniu.  
 
Rolul și implicarea partenerilor de dezvoltare în implementarea SRSJ sînt detaliate la capitolul IV 
(secțiunile consacrate fiecărui pilon al SRSJ în parte) 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 2016 s-a remarcat prin lansarea unui nou Proiect de asistență tehnică UE, alături de cele alte 
patrumari proiecte de asistență a UEpentru reforma justiției din RM. 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 cinci proiecte majore ale UE din sectorul justiției sînt: 
 

I. Sprijinul Coordonării Reformei Sectorului Justiției din Moldova17 

II. Sprijinul pentru Investigația preliminară, Procuraturăși 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  

V. Suport pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova 

 

Proiectele au drept scop sprijinirea sistemului judiciar, instituțiilor de urmărire penală și de investigație 
preliminară 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 primele patru proiecte de asistență ale UE, obiectivele acestora, perioada 
de derulare și beneficiarii direcți și indirecți au fost reflectate în Raportul anual privind implementarea 

                                                           
15http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/2016/proces-verbal_sedinta_cu_donatorii_26_aprilie_2016-2.pdf 
16http://ro.euhlpam.org/Despre-noi 
17Proiectul de asistență tehnică a UE nr. 1 își încetează activitatea în aprilie 2016. 

http://srsj.justice.gov.md/2015-priorities/250-631-3-organizing-initial-and-or-continuous-training-courses-for-persons-who-work-with-children-in-contact-with-the-justice-system.html#ngo_desc
http://justice.gov.md/map.php?l=ro&idc=444
http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/2016/proces-verbal_sedinta_cu_donatorii_26_aprilie_2016-2.pdf
http://ro.euhlpam.org/Despre-noi
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SRSJ în anul 201418. Mai multe detalii privind cele patru proiecte de asistență, componența echipei, 
activitățile dezvoltate și rapoartele de activitate pot fi vizualizate accesând 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 
http://srsj.justice.gov.md/index.php. 
 
Cât privește Proiectul V de asistență tehnică a UE19,notăm că acesta a fost lansat în  luna februarie 
2016, fiind administrat de un consorțiu condus de Fundația Germană pentru Cooperare Juridică 
Internațională (IRZ) în cooperare cu Curtea Constituțională a Republicii Lituania și Facultatea de Drept 
German de la Universitatea din Varșovia în calitate de membri. Scopul Proiectului este de a accelera 
reforma durabilă a sectorului justiției în Moldova de a asigura buna funcționare a statului de drept prin 
consolidarea Curții Constituționale. Perioada de implementare a proiectului va dura pînă în octombrie 
2017. Obiectivele acestui proiect sunt orientate spre: 

 Consolidarea Curții Constituționale așa cum este prevăzută în SRSJ; 
 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 interpretare a jurisprudenței CtEDO 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. 
 
Proiectul V de asistență tehnică a UEse concentrează pe trei componente relevante: 

1. Sprijinul instituțional și consolidarea capacităților; 
2. Asistența și contribuția juridică și 
3. Comunicarea, sensibilizarea și interacțiunea cu societatea civilă. 

 
 

II. 3. Implicareași comunicarea cu reprezentanții societății civile 
 
În anul 2016 cooperarea și comunicarea cu membrii societății civile a fost asigurată la un nivel foarte 
bun. Parteneriatele anterior constituite cu exponenții societății civile au fost menținute, aceștia fiind 
încurajați de fiecare dată să își aducă aportul la acțiunile de reformă, prin participarea în activitățile 
Grupurilor de lucru 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 parteneriatelor de colaborare pentru următoarele 
perioade. Platforma de comunicare cu societatea civilă constituie un instrument eficient și necesar 
pentru a motiva reprezentanții societății civile de a se implica activ în procesul de reformă prin oferirea 
de critici constructive pe marginea inițiativelor legislative, suport metodic și consultativ.  
 
Așa fiind, și înanul 2016, 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. 
 

                                                           
18http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2015/Coperta_si_Raport_ROM.pdf, pag. 8-9 
19http://constcourt.md/pageview.php?l=ro&idc=127&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/INFORMAII-
GENERALE& 

http://justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=497
http://srsj.justice.gov.md/index.php
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2015/Coperta_si_Raport_ROM.pdf
http://constcourt.md/pageview.php?l=ro&idc=127&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/INFORMAII-GENERALE&
http://constcourt.md/pageview.php?l=ro&idc=127&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/INFORMAII-GENERALE&
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La 23   septembrie   2016, MJ a organizat reuniunea   “Dialogul   cu societatea   civilă”   cu participarea   
principalilor actori responsabili de coordonarea reformelor în domeniul justiției și a 
reprezentanțilororganizațiilorsocietățiicivile specializate îndomeniu.  
 
Totodată, pe lângă mecanismul de monitorizare și coordonare prevăzut în Strategie,în 2016 au 
continuat monitorizărilesectoriale 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). În 
condițiile în care CRJM a participat plenar în promovarea noii hărți judecătorești, în 2016 și 2017 
reprezentanții organizației, alături de reprezentanții autorităților publice, s-au implicat activ în 
acțiunile de informare și promovare a restructurărilor de rigoare. De asemenea, recent, CRJM s-a 
antrenat și în activități de monitorizare a procesului de implementare a reformei procuraturii. 
Adițional CRJM a continuat activitatea de elaborare a rapoartelor/studiilor/opiniilor legale privind 
reformele în sectorul justiției, unele constatări ale cărora vor fi reflectate în capitolele de mai jos ale 
acestuiRaport;   

 www.capc.md – Centrul de Analiză și prevenire a Corupției (CAPC) efectuează  
monitorizarea colegiilor de selecție și evaluare a performanțelor judecătorilor din subordinea CSM. De 
asemenea, în anul 2016-2017 CAPC a desfășurat activități de evaluare a nivelului de aplicare a 
instrumentarului anticorupție în cadrul sistemului judecătoresc20; 

 http://www.moldovacurata.md/ portal web administrat de ONG-ul Asociația Presei 
Independente în cadrul căruia este efectuată monitorizarea alternativă asupra modului de funcționare 
a Comisiei Naționale de Integritate, iar mai nou, asupra procesului de transpunere în practică a noilor 
prevederi privind transformarea CNI în ANI21; 

• www.magistrat.md:portal web independent, lansat de ONG-ul „Juriștii pentru Drepturile 
Omului” care conține 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, controlul veniturilor și a 
proprietăților, a conflictelor de interese, numărul hotărîrilor/încheierilor menținute/casate, aparițiile în 
mass-media, precum și alte informații relevante. În 2016 portalul a fost completat cu un directoriu 
nou, consacrat procurorilor22, care conține același set de date aplicabil și judecătorilor; 

• www.bizlaw.md: un nou portal juridiclansat în 2016, care deși este adresat, în principal, 
avocaturii de afaceri din Moldova, totuși reprezintă o sursă importantă de informații juridice atât 
pentru profesioniștii din domeniu, cât și pentru publicul larg. Portalul conține știri juridice, opinii ale 
experților din sistemul judiciar, sfaturi practice de la avocați și juriști pentru cetățeni și agenți 
economici, precum și informații privind evoluțiile din sistemul juridic; 

• www.anticorupție.md: un portal web al jurnaliștilor de investigație care monitorizează 
constant procesele de reformă în sectorul justiției, evoluția dosarelor de corupție, inclusiv în privința 
reprezentanților sectorului justiției etc. 

 

II.4Asigurarea transparenței și comunicării pentru promovarea rezultatelor SRSJ 
 
Așa cum a fost menționat în Raportul anual pentru 201523 ”creșterea vizibilității reformei sectorului 
justiției este o prioritate constantă pentru actorii din sector și este recomandată 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 

                                                           
20http://capc.md/files/RAPORT%20DE%20EVALUARE_FINAL_2.05.2017_versiune%20finala.pdf 
21http://www.moldovacurata.md/ 
22http://procuror.magistrat.md/ 
23http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2016/Raport_SRSJ_Ro_2016_v9_format_electronic.pdf 

http://crjm.org/
http://www.capc.md/
http://www.moldovacurata.md/
http://www.magistrat.md/
http://www.bizlaw.md/
http://www.anticorupție.md/
http://capc.md/files/RAPORT%20DE%20EVALUARE_FINAL_2.05.2017_versiune%20finala.pdf
http://www.moldovacurata.md/
http://procuror.magistrat.md/
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2016/Raport_SRSJ_Ro_2016_v9_format_electronic.pdf
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reformă și să se beneficieze de rezultatele finale ale reformei”. Pentru a valorifica această prioritate, pe 
parcursul anului 2016, instituțiile din sectorul justiției au întreprins mai multe acțiuni și au desfășurat 
mai multe activități. 
 
În 2016, CSM a realizat două spoturi publicitare privind activitatea CSM și cea a sistemului judecătoresc 
din Republica Moldova. Spoturile publicitare nominalizate au drept scop organizarea de campanii de 
informare și conștientizare a publicului larg despre activitatea sistemului judecătoresc în ansamblu, 
reieșind din materialele informative pe teme de interes major, precum repartizarea PIGD, înregistrarea 
audio a ședințelor de judecată, drepturile si obligațiile unui participant la proces și examinarea 
chestiunilor de către Plenul CSM. Totodată, în 2016 a fost lansat Proiectul “Tu și Legea”, care are drept 
scop realizarea unei emisiuni TV, ce va familiariza cercul larg al societății cu domeniul și modul de 
organizare și desfășurare a activității instanțelor judecătorești la înfăptuirea justiției.  Respectiv, pînă în 
lunafebruarie 2017, au fost realizate și difuzate 19 emisiuni TV. 
 
La 13 mai 2016, în cadrul unei mese rotunde  cu tema “Inspecția Judiciară–mecanisme interne ale CSM 
de întărire a integrității magistraților”, a fost lansată o campanie de informare, prin care publicul larg a 
fost informat despre capacitățile Inspecției judiciare, rolul și atribuțiile acesteia, precum și modalitățile 
prin care pot fi semnalate posibile fapte de încălcare a integrității de către judecători. În premieră, 
Inspecția Judiciară, organ subordonat CSM, a prezentat, în fața formatorilor de opinie, a jurnaliștilor și 
a organizațiilor neguvernamentale, activitatea sa, planurile de combatere a corupției, inclusiv noile 
mecanisme pentru sporirea integrității judecătorilor, bazându-se pe participarea pro-activă a 
justițiabililor. În acest context, a fost elaborat “Ghidul de orientare al petiționarului pentru sesizarea 
Inspecției judiciare”, ca instrument de îndrumare pentru cei care vor să facă sesizări în legătură cu 
activitatea judecătorilor, care a fost aprobat prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 342/15 din 17 mai 2016, 
fiind plasat pe pagina web a CSM. De asemenea, pentru participarea pro-activă a publicului, 
instituțiilor media și organizațiilor neguvernamentale, în scopul consolidării integrității judecătorilor, a 
fost înființată adresa de email integritate@csm.md, la care pot fi semnalate eventualele fapte de 
corupție. Campania de informare publică a cuprins și distribuirea de flyere de informare în cadrul 
instanțelor, materiale, prin care cetățenii sunt informați cu privire la rolul Inspecției judiciare și 
modalitățile prin care pot fi semnalate cu rapiditate faptele de încălcare a integrității.  
 
De asemenea, în 2016, CSM a elaborat Ghidul privind relația dintre sistemul judecătoresc din 
Republica Moldova și mass-media, care a fost aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 520/22 din 26 iulie 2016, fiind publicat pe pagina web a Consiliului. Ghidul a fost 
elaborat în scopul asigurării unei comunicări publice predictibile, coerente și unitare, care să faciliteze 
accesul publicului, prin intermediul presei, la informațiile de interes public. Totodată, în fiecare 
instanță a fost desemnată o persoană, responsabilă de relațiile cu publicul și mass-media. 
 
În anul 2016, pentru personalul instanțelor judecătorești, responsabil de relațiile cu publicul, au fost 
organizate 2 seminare de instruire continuă dintre care primul a avut loc la 14 iunie, iar cel de-al doilea 
la 16 decembrie 2016. În total au fost certificați 29 de specialiști în domeniu. Totodată, în parteneriat 
cu ATRECO (Proiectul UE III, Sporirea eficienței, responsabilității și transparenței instanțelor 
judecătorești în Moldova),  la 5, 8, 12 februarie,  a  fost organizat un atelier de lucru la care au  
beneficiat de instruire 139persoane in domeniul relației cu publicul dintre care 25 judecători, 77 
asistenți judiciari, 37 persoane alte categorii (consultanți, șefi secții CSJ) 
 
Un element nou în domeniul colaborării cu presa, se consideră lista componenței Rețelei de 
comunicatori din cadrul sistemului judecătoresc, care include 50 de judecători și specialiști în relații 
publice din cadrul tuturor instanțelor judecătorești din Republica Moldova, care țin legătură 
permanentă cu presa locală, precum și cea națională. Rețeaua comunicatorilor din sistemul 
judecătoresc conlucrează în prezent mai eficient cu ziariștii în scopul mai bunei înțelegeri de către 

mailto:integritate@csm.md
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publicul larg a sistemului judecătoresc și pentru prezentarea obiectivă a implementării reformei în 
sistemul de justiție. 
 
La 24 noiembrie 2016a avut loc masa rotundă cu genericul ”Campaniile de informare în interes public – 
importanța parteneriatelor dintre sistemul judecătoresc cu societatea civilă și mass-media în realizarea 
acestora”, unde au participat reprezentanți ai ONG-urilor, ai mass-mediei, ai companiilor de presă, ai 
societății civile, precum și judecători și reprezentanți ai oficialilor de stat și diplomați. În rezultatul 
acestui eveniment, au fost create mai multe grupuri de lucru, responsabile pentru analiza subiectelor 
sensibile în societatea civilă, precum etapa implementării reorganizării instanțelor judecătorești, 
integritatea judecătorilor, funcționarea PIGD-uluiș.a. S-a elaborat și un plan de acțiuni – Roadshow 
pentru anul 2017, în care vor continua Campaniile de interes public, prin deplasarea în teritoriu, în cele 
15 instanțe judecătorești nou-create în urma adoptării Legii nr. 76 din 24 aprilie 2016, cu privire la 
reorganizarea instanțelor judecătorești din Republica Moldova, pentru a informa publicul larg despre 
mersul implementării reformei în sistemul judecătoresc. Pe lângă campaniile de informare în interes 
public, desfășurate în formă de Conferințe cu publicul larg, au fost convocate întâlniri bilaterale și cu 
reprezentanți ai misiunilor străine, care activează pe o perioadă determinată în RM, pentru 
îmbunătățirea și sporirea calității înfăptuirii justiției.  
 
În 2016 Aparatul administrativ al CNAJGS a asigurat difuzarea a 2 spot-uri publicitare, în perioada 01 
august-01 octombrie 2016, cu privire la asistența juridică calificată garantată de stat pe cauzele penale 
și non-penale. Au fost acordate 2 interviuri dedicate sistemului de asistență juridică garantată de stat, 
au fost desfășurate activități de diseminare a ghidurilor practice, pliantelor și broșurilor informative 
dedicate sistemului de AJGS. Oficiile teritoriale Cahul și Comrat au publicat 5 articole in ziarele locale 
privind asistența juridică garantată de stat. Coordonatorul Oficiului teritorial Comrat și parajuristul din 
Vulcănești au prezentat sistemul de asistență juridică garantată de stat în cadrul a 2 emisiuni radio.  
 
Inspectoratul Național de Probațiune în perioada anului 2016 a dezvoltat, de asemenea un șir de 
acțiuni orientate spre informarea publicului larg privind esența și evoluțiile în domeniul administrat: au 
fost elaborate 2 pliante informative cu privire la activitatea de probațiune, editate în 10.000 de 
exemplare (cu suportul financiar al Misiunii NORLAM); a fost elaborat un infografic privind activitățile 
de prevenire a delincvenței juvenile și reintegrare socială a minorilor din evidența probațiunii pentru 
perioada anilor 2014 – 2015; au fost diseminate 2950 pliante, în cadrul activităților organizate și 
desfășurate în comun cu consilierii celor 42 Birouri, a desfășurat campania de informare în comun cu 
NORLAM pentru studenții facultăților de psihologie, sociologie și asistență socială din cadrul 
universităților din Moldova (USM și UPS ,,Ion Creangă) cu privire la specificul activității de probațiune, 
precum și oportunitățile de angajare/stagii de practică/voluntariat în cadrul sistemului de probațiune; 
a participat la desfășurarea a 6 campanii de informare și sensibilizare a publicului la nivel național, 
inclusiv privind  ,,Munca neremunerată în folosul comunității – alternativă la detenție”; „Prevenirea 
comportamentului violent în rîndul copiilor”; au fost elaborate infografice privind „Subiecții probațiunii 
aflați în evidența Serviciului probațiunii în perioada 2013,2014,2015”; „Economiile aduse la bugetul 
local în urma executării muncii neremunerate în folosul comunității în perioada 2013,2014,2015”; 
„Lucrăm împreună pentru creșterea gradului de siguranță în comunitate”. 
 
Pentru promovarea și diseminarea beneficiilor medierii, Consiliul de Mediere a realizat 7 interviuri cu 
experți internaționali și 7 interviuri cu experți naționali publicate pe site-ul Consiliului de Mediere. Au 
fost organizate și difuzate 2 emisiuni la postul de radio „Radio Plai”; 1 emisiune la postul TV Jurnal TV; 
1 emisiune la postul TV „Neața”. Au fost elaborate logo-ul și sloganul Campaniei de promovare a 
medierii, precum un spot video despre beneficiile medierii.  Au fost organizate evenimente publice în 
Bălți, Căușeni, Cahul și Ungheni și au fost elaborate broșuri cu tema „Ce trebuie să cunoști despre 
mediere”, pliante cu tema „Ce este medierea” și „Cine este mediatorul”, flayere cu tema „Medierea 
școlară” și „Medierea în protecția drepturilor omului”; Banner roll-up cu tema „Beneficiile medierii”. 
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III. DESCRIEREA GENERALĂ A GRADULUI DE REALIZARE A ACȚIUNILOR PAISRSJ ÎN 2016 

 

Anul 2016, preconizat ca ultimul an de acțiune al SRSJ, trebuia sădemonstreze îndeplinirea tuturor 
acțiunilor programate pentru acest an, dar și lichidarea tuturor restanțelor acumulate pe parcursul 
anilor precedenți în implementarea SRSJ.  
 
Potrivit calificărilorși concluziilor GL sectoriale de coordonare și monitorizare a implementării SRSJ, 
pentru anul 2016 constatăm un grad de realizare a acțiunilor programate și scadente în perioada de 
raportareîn proporție de 84%. În tabelul nr. 2de mai jos poate fi vizualizată informația privind gradul 
de realizare a acțiunilor scadente către finele anului 2016, pentru fiecare pilon al SRSJ în parte.  
 
Tabel nr. 2. Gradul de realizare a acțiunilor SRSJ în 2016 

Pilonul Total acțiuni Acțiuni realizate 
Acțiuni realizate 

parțial 
Acțiuni 

nerealizate 

Acțiuni 
desuete/ 

Irelevante 

Pilonul I 122 102(84%) 12 (9%) 2 (2%) 6 (5%) 

Pilonul II 84 67 (80%) 10 (12%) 5 (6%) 2 (2%) 

Pilonul III 55 42 (76%) 10 (18%) 2 (4%) 1 (2%) 

Pilonul IV 56 47 (84%) 4 (7%) 1 (2%) 4 (7%) 

Pilonul V 28 26(93%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (7%) 

Pilonul VI 100 89(89%) 10 (10%) 0 (0%) 1 (1%) 

Pilonul VII 44 40 (91%) 3 (7%) 1 (2%) 0 (0%) 

Total/procentaj 489 (100%) 413 (85%) 49 (10%) 11 (2%) 16 (3%) 

 
 
Din tabelul de mai sus, poate fi observat că cel mai înalt nivel de executare a acțiunilor planificate se 
atestă pentru Pilonul V – 93%și Pilonul VII – 91%.La polul opus se plasează Pilonul II și Pilonul III care 
au înregistrat o cotă procentuală de realizare mai modestă, egală cu 80% și, respectiv 76%. În același 
timp, atestăm evoluții, destuldebune pentru Pilonul VI – 89%și Pilonii I și IV care au înregistrat un 
progres egal de 84%. 
 
Cel mai mare număr de acțiuni nerealizate (5(6%)) se atestă în Pilonul II, ceea ce poate fi explicat prin 
faptul că acțiunile restante au fost conexe reformei instituției expertizei judiciare, care a fost 
tergiversată mai mult timp, elaborării programelor de informare a victimelor infracțiunilor cu privire la 
drepturile lor precum și reformei procuraturii, care a trenat o perioada destul de lungă. De asemenea, 
au existat și unele probleme de ordin financiar, care nu au permis executarea acțiunilor în termen. 
 
În partea ce ține de statutul și volumul acțiunilor realizate parțial, cele mai multe sunt înregistrate în 
Pilonul III (18%) și Pilonul II (12%). Explicațiile pentru această stare de fapt sunt similare celor relatate 
mai sus – trenarea adoptării cadrului legal de bază care urma să declanșeze realizarea în cascadă a 
acțiunilor intrinsec legate de noile prevederi legale. 
 
Cea mai mare pondere a acțiunilor desuetese atestă în Pilonul IVși Pilonul V (câte 7% pentru fiecare). 
Acordarea calificativului respectiv a fost decisă de GL sectoriale, care în mai multe cazuri au stabilit că 
unele din activitățile planificate nu mai necesită a fi executate, în condițiile în care ulterioarele acțiuni 
derivate din și legate cu ele și-au pierdut din actualitate și oportunitate. Cel mai frecvent a fost vorba 
de elaborarea unor studii premergătoare noilor legi, care nefiind dezvoltate la o etapă optimă (legile 
fiind deja elaborate și chiar adoptate) au devenit neavenite și irelevante. În unele cazuri, pentru o 
parte din acțiunile PAISRSJ, GL sectoriale nu au reușit să desprindă logica și intenția autorilor SRSJ, 
respectiv s-a considerat că, atâta timp cât relevanța acestor acțiuni nu poate fi explicată/argumentată, 
acțiunile respective vor fi calificate ca desuete.  



Raport anual 2016                                                                                              

 

21  

 

 
Analizate în dinamică, din 2012 până în 2016, datele privind realizarea acțiunilor din PAISRSJ denotă 
cea mai mare creștere a gradului de realizare în 2016, care a crescut cu 13% comparativ cu anul 2015. 
Vom nota că această realizare se pare că a fost posibilă, inclusiv, stabilității politice mai pronunțate în 
2016 (o problemă critică constatată pentru perioadele anterioare de raportare), Guvernul și 
Parlamentul lichidând un șir întreg de acțiuni restante, care trenau de mai mulți ani.  
 

Figura nr. 1. Evoluția gradului de realizare a acțiunilor PAISRSJ (2012-2016) 

 

Totodată, pentru anul 2016atestăm o diminuare a numărului de acțiuni realizate parțial cu 10 puncte 
procentuale (de la 21% în 2015 la 11% în 2016), precum și diminuarea cu 5% a acțiunilor nerealizate. În 
același timp, a crescut numărul acțiunilor calificate ca desuete (cu 2%), ceea ce poate fi explicat prin 
faptul că la cinci ani distanță de la adoptarea SRSJ, unele componente ale SRSJ au evoluat firesc, fiind 
necesară reconceptualizarea abordărilor.Prin urmare acțiunile inițial planificate au devenit 
irelevante/desuete.  
 
Cele mai importante progrese atinse în anul 2016 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 2016ținem să remarcăm următoarele: 

 
Cu referire la sistemul judiciar  

 

 adoptarea Legii cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, lansare și desfășurarea 
acțiunilor organizatorice și logistice pentru punerea în aplicare a noii organizări judiciare; 

 avansarea proiectului de lege pentru modificarea Constituției în partea ce ține de 
organizarea și funcționarea sistemului judecătoresc; 

 adoptarea modificărilor legislative privind reforma INJ; 

 menținerea și ajustarea tehnologiilor informaționale în sistemul judecătoresc. 
 

 
Cu referire la sistemul de justiție penală:  

 adoptarea Legii cu privire la Procuratură, a Legii constituționale privind locul și rolul 
Procuraturii și a cadrului normativ aferent: Legea cu privire la procuraturile specializate și Legea 
pentru modificarea cadrului conex; 

 asigurarea transpunerii în practică a noilor reglementări privind procuratura; 

 consolidarea sistemelor de securitate în sediile procuraturii; 

 adoptarea și punerea în aplicare a Legii pentru modificarea sistemului expertizei judiciare; 
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 continuarea procesului de modernizare a reglementărilor și metodologiilor de efectuare a 
expertizelor judiciare; modernizarea instrumentarului aplicat de instituțiile de expertiză; 

 organizarea și desfășurarea cursurilor de specializare a actorilor implicați în faza 
prejudiciară. 

 
Cu referire la accesul la justiție și executarea hotărârilor judecătorești: 

 

 adoptarea Legii cu privire la organizarea activității notarilor; 

 adoptarea modificărilor la Legea privind executorii judecătorești și procedura de executare 
a hotărârilor judecătorești, inclusiv a hotărârilor CtEDO; 

 consolidarea și extinderea sistemului asistenței juridice garantate de stat; 

 instituirea regimului fiscal uniform pentru reprezentanții profesiilor conexe sectorului 
justiției; 

 fortificarea capacităților profesionale ale reprezentanților profesiilor conexe sectorului 
justiției. 

 
Cu referire la integritatea actorilor sectorului justiției 

 

 adoptarea pachetului de integritate; 

 adoptarea Legii evaluării integrității instituționale, care a substituit Legea privind testarea 
integrității profesionale; 

 consolidarea proceselor de interacțiune și informare a societății despre acțiunile 
anticorupție; 

 extinderea procesului de testare la poligraf; 

 acțiuni mai insistente de combatere a corupției în sectorul justiției. 
 

 
Cu referire la consolidarea protecției drepturilor omului în sectorul justiției 

 

 perfecționarea infrastructurii normative, organizaționale și funcționale a sistemului 
penitenciar; 

 continuarea eforturilor de fortificare a sistemului justiției juvenile; 

 consolidarea sistemului de probațiune și a instrumentarului acestuia; 

 crearea bazei legale privind reabilitarea victimelor infracțiunilor. 
 
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&. 

 
 
 
 

http://justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=439&
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IV. IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DIN PAISRSJ POTRIVIT PILONILOR (2016) 

 
În cadrul acestui capitol este reflectată informația privind nivelul de realizare a acțiunilor programate 
în cadrul fiecărui pilon, acțiuni care au fost scadente în anul 2016. Informațiile privind gradul de 
realizare a acțiunilor sînt redate în format tabelar.  
 
De asemenea pentru fiecare pilon este oferită o trecere în revistă a principalelor realizări în 2016, 
precum și principalele restanțe.Cu referire la 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 accesibilitate  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 transparenței sistemului judecătoresc”. 
 
Acțiunile acoperite de Pilonul I al SRSJ sînt axate pe trei direcții strategice:  

1. Asigurarea accesibilității și independenței sistemului judecătoresc 
2. Sporirea transparenței și a eficienței sistemului judecătoresc 
3. Ridicarea profesionalismului și a responsabilității persoanelor implicate în efectuarea justiției 

 
Până în trimestrul IV, anul 2016, conform termenelor, trebuiau finalizate 122 acțiuni. Pentru  aceste 
122 de acțiuni prevăzute de SRSJ, este prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul de 
realizare. 
 
Raportul detaliat, în format tabelar, care reflectă informațiile cu privire la termenele și nivelul de 
realizare al acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii 
pentru realizarea acțiunilor, dificultățileși provocările privind procesul de realizare al acțiunilor, actele 
probatoare care demonstrează realizarea acțiunii poate fi accesat pe pagina web a MJ, directoriul 
consacrat SRSJ24. 
 
Din cele  122  acțiuni scadente la data de 31 decembrie 2016 – 102 acțiuni sunt realizate, 12 acțiuni 
sunt realizate parțial, 2 acțiuni nerealizate și 6 acțiuni desuete.  
 
Tabel nr. 6.Nivelul de realizare a acțiunilor Pilonului I, conformMetodologiei GL 

Total acțiuni planificate 
pînă în 2016 

Acțiuni realizate Acțiuni realizate parțial Acțiuni 
nerealizate 

Desuete/Irelevante 

122 102 12 2 6 

100% 84% 9% 2% 5% 

 
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 aplicare efectivă. De asemenea, în perioada de raportare 2016 au fost 
promovate și adoptate un șir de acte legislative importante pentru atingerea progresului în cadrul 
acestui Pilon: reorganizarea instanțelor judecătorești, reforma INJ și proiectele de modificare a 
Constituției. 

                                                           
24http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2016/Raportul_anual_al_Pilonului_I_pentru_anul_2016.pdf. 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2016/Raportul_anual_al_Pilonului_I_pentru_anul_2016.pdf
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REALIZĂRI: 

 
A. Adoptarea Legii cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești 

După o lungă perioadă de tergiversări, în anul 2016 a fost adoptată Legea cu privire la reorganizarea 
sistemului instanțelor judecătorești.  Adoptarea proiectului de lege a avut drept scop asigurarea 
accesibilității și independenței sistemului judecătoresc. Luînd în considerație recomandările naționale 
și internaționale, precum și practica altor state ce se referă la optimizarea instanțelor judecătorești, 
prin intermediul legiis-a propus atingerea următoarelor obiective:  

 consolidarea capacităților instituționale ale instanțelor judecătorești; 
 consolidarea independenței sistemului judecătoresc;  
 îmbunătățirea calității actului de justiție și sporirea eficienței instanțelor judecătorești; 
 asigurarea utilizării cît mai eficiente a fondurilor publice disponibile pentru instanțele 

judecătorești și reducerea cheltuielilor de întreținere a sistemului;  
 îmbunătățirea calității justiției, inclusiv prin asigurarea repartizării uniforme a volumului de 

lucru în instanțele judecătorești din țară;  
 crearea premiselor pentru specializarea judecătorilor. 

 
Legea nr. 76 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești a fost adoptată la 21.04.201625 
(urmând a intra în vigoare la 01.07.2016) cu excepția prevederilor art. 10 și ale art. 11 pct. 1, 4 și 6- 
care vor întra în vigoare la 01.04.2017).Potrivit Legii 76/2016 vor fi menținute 15 judecătorii, cu 
mărirea numărului de judecători din cadrul acestora: Bălți, Anenii-Noi, Cimișlia, Edineț, Cantemir, 
Strășeni, Căușeni, Comrat, Criuleni, Drochia, Soroca, Hîncești, Ungheni, Orhei, judecătoria Chișinău.  
 

B. Desfășurarea acțiunilor organizatoriceși logistice pentru punerea în aplicare a Legii 76/2016 
Urmare a adoptării Legii76/2016, Ministerul Justiției a elaborat proiectul Hotărîrii Parlamentului cu 
privire la aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, 
necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești. Hotărârea a fost aprobată la 3 
marte 201726. În temeiul acestei hotărâri, autoritățile publice responsabile de implementarea Planului și 
instanțele judecătoreștivor prezenta anual, pînă la 1 februarie, Ministerului Justiției informația  cu 
privire la rezultatele implementării Planului;vor asigura, în limitele competențelor lor și în limita 
mijloacelor financiare aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, precum și din alte surse 
prevăzute de legislația în vigoare, implementarea Planului.Ministerul Justiției a fost abilitat cu atribuțiile 
dea coordona procesul de implementare a Planului; de a prezenta anual, pînă la 1 martie, Guvernului 
raportul privind implementarea Planului; dea desemna, prin ordin, membrii grupului de monitorizare a 
implementării Planului în scopul transparentizării procesului de construire a clădirilor noi și/sau de 
renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești, 
al atragerii investițiilor, al gestionării raționale a costurilor, precum și al asigurării implicării societății 
civile în procesul de monitorizare.  Atât hotărârea Parlamentului, cât și Legea nr. 76/2016 prevăd ca 
perioadă de reamplasare a instanțelorreorganizate se va produce timp de 10 ani (2017-2027). 
 
CSM, la rândul său, a întreprins mai multe acțiuni pentru a asigura implementarea noii organizări a 
sistemului instanțelor judecătorești. Astfel, prin Hotărîrea CSM nr. 546/23 din 06 septembrie 2016, a 
fost aprobat Planul de acțiuni referitor la implementarea Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la 
reorganizarea instanțelor judecătorești. Prin Hotărîrea CSM nr. 547/23 din 06 septembrie 2016, a fost 
aprobat efectivul-limită de unități de personal pentru anul 2017 al judecătoriilor de 1888 unități, 
inclusiv 353 posturi de judecător. Prin Hotărîrea CSM nr. 585/24 din 13 septembrie 2016, a fost 
aprobată structura-tip a judecătoriilor nou-create. 

 

                                                           
25http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365555 
26http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369622 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365555
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369622


Raport anual 2016                                                                                              

 

25  

 

C. Promovarea proiectului de lege pentru modificarea Constituției în partea ce ține de 
organizarea și funcționarea sistemului judecătoresc 
Pe parcursul anului 2016, Ministerul Justiției a asigurat promovarea în regim prioritar a proiectului Legii 
pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (în partea ce ține de sistemul 
judecătoresc). Proiectul Legii a fost aprobat de Guvern (la 3 aprilie 2016), avizat pozitiv de Curtea 
Constituțională (la 19 aprilie 2016),  și inclus în agenda ședinței Parlamentului din 13 aprilie 201727.  
 
Proiectul legii acoperă un spectru larg de aspecte și anume: 

a) Termenul inițial și modul de numire al judecătorilor: se exclude termenul inițial de 5 ani la 
numirea judecătorilor; stabilirea expresă a dreptului Președintelui țării de a respinge doar o singură 
dată candidatura judecătorului propusă de CSM; se propune ca judecătorii Curții Supreme de Justiție să 
fie numiți în funcție similar judecătorilor din curțile de apel și judecătorii, adică de către Președintele 
Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii; 

b) Imunitatea judecătorilor: proiectul propune completarea art. 116 din Constituția Republici 
Moldova și anume, alineatul (5/1) care va reglementa doar imunitatea funcțională a judecătorilor. 

c) Rolul și componența Consiliului Superior al Magistraturii: Constituția se va completa cu un 
articol nou 121/1 care va reglementa expres faptul că Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 
independenței autorității judecătorești; se precizează că în componența CSM vor fi incluși reprezentanți 
ai societății civile cu experiență în domeniul dreptului (nu doar profesori titulari de drept, așa cum este 
prevăzut în prezent), iar Procurorul General și Președintele CSJ sunt excluși ca membri de drept ai CSM; 
partea importantă a membrilor CSM va reveni judecătorilor; se extinde termenul mandatului membrilor 
CSM de la 4 la 6 ani, fără posibilitatea deținerii a două mandate consecutive. 

d) Atribuțiile CSM: prin intermediul proiectului Legii constituționale se propune stipularea 
expresă a faptului că CSM este autoritatea care poate determina și propune Parlamentului mijloacele 
financiare pentru bugetul de stat necesare bunei funcționări a instanțelor de judecată, fiind consultată 
obligatoriu la orice etapă de examinare a propunerilor de buget pentru sistemul judecătoresc.  

 
D. Adoptarea modificărilor legislative privind reforma INJ 

La data de 24.04.2016, au fost adoptate în lectură finală de către Parlament, modificările la Legea cu 
privire la Institutul Național al Justiției28. Noua versiune a Legi(republicată urmare a adoptării Legii 85 
din 24 aprilie 2016) urmează să contribuie la îmbunătățirea activității Institutului Național al Justiției, a 
organelor sale de conducere, precum și a organelor lui facultative (Comisia pentru examenele de 
absolvire, Comisia pentru examenele de admitere etc.), sporirea eficienței Institutului prin crearea 
mecanismului de evaluare a calității cursurilor de instruire predate în cadrul acestuia, sporirea 
transparenței activității Institutului și procesului de luare a deciziilor de către organele de conducere 
ale acestuia. Legea este orientată spre:  

 promovarea și implementarea unor criterii de selectare a formatorilor;  
 eficientizarea și creșterea gradului de profesionalism al judecătorilor și procurorilor în funcție, 

a personalului sistemului judecătoresc și altor categorii de persoane care activează în cadrul sistemului 
de justiție;  

 crearea suportului legislativ pentru introducerea și aplicarea metodelor noi de formare (de 
exemplu instruirea la distanță), introducerea unor noi sisteme de colectare a opțiunilor judecătorilor și 
procurorilor pentru formarea continuă a acestora, mecanismelor de evidență a cursurilor la care a 
participat fiecare subiect al formării continue;  

 crearea premiselor de interacțiune a Institutului Național al Justiției cu Colegiul de evaluare a 
performanțelor judecătorilor, Colegiului de calificare al procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii 
și Consiliul Superior al Procurorilor în procesul de elaborare a planurilor de formare continuă etc.  
 

                                                           
27http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3216/language/ro-RO/Default.aspx 
28http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366174 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3216/language/ro-RO/Default.aspx
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366174
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Urmare a publicării modificărilor Legii cu privire la Institutul National al Justiției, prin ordinul 
Directorului executiv al INJ, a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea, aprobarea și modificarea 
cadrului normativ intern al INJ, care,pentru perioada de raportare, se aflaîn proces de definitivare. 
 

E. Menținerea și ajustarea tehnologiilor informaționale în sistemul judecătoresc 
Din 01.03.2016, Portalul instanțelor de judecatăare o altă arhitectură logică și grafică, oferind 
posibilitatea instanțelor de judecată de a  redacta și publica în mod individual informația necesară. 
Modificarea interfeței portalului  a fost generată de necesitatea ajustării portalului existent la cerințele 
tehnice privind conținutul, stilul, și design-ul paginilor oficiale ale autorităților administrației publice în 
rețeaua Internet, conținute în Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012. Mentenanța portalului 
este asigurată de ÎS "Centrul de telecomunicații speciale", în condițiile în care compania respectivă 
asigură constant funcționalitatea, mentenanța și securitatea sistemului informațional judiciar. 
 
INJ a organizat în anul 2016, 11 seminare de formare continuă în domeniul utilizării tehnologiilor 
informaționale în cadrul cărora au beneficiat de instruire 354 persoane dintre care (43 judecători, 43 
procurori, 84 asistenți judiciari, 133 grefieri, 18 șefi secretariat, 34 persoane alte categorii). 
 
Legea nr.76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești prevede ca de la 
01.01.2017 vor funcționa doar 15 instanțe de judecată și 4 Curți de Apel. Reieșind din aceste 
considerente au fost inițiate activitățile de restructurare a PIGD și a portalului instanțelor de judecată. 
 
Cu privire la funcționalitatea PIGD, în Raportul CSM pentru anul 2016 se menționează că în perioada de 
raportare nu au fost depistate încălcări ce țin de repartizarea aleatorie a cauzelor prin intermediul 
PIGD și, respectiv, nu au fost examinate cauze disciplinare în privința judecătorilor în acest sens. În 
același timp, pe parcursul anului 2016, CSM a asigurat asistență în partea ce ține de monitorizarea 
procesului de utilizare a PIGD, procesului de repartizare aleatorie a dosarelor, de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată și de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul instanțelor judecătorești, 
examinând în acest sens peste 70 de demersuri. Pentru soluționarea problemelor, pe parcursul anului 
2016 CSM a cooperat cu Centrul de Telecomunicații Speciale și Agenția de Administrare a Instanțelor 
Judecătorești în vederea utilizării eficiente de către instanțele judecătorești a PIGD. 
 
Cu privire la înregistrarea audioa ședințelor de judecată, prin Hotărîrea nr. 434/19 din 21 iunie 2016, 
Plenul CSM, a inițiat procedura de revizuire a Regulamentului privind înregistrarea audio digitală a 
ședințelor de judecată. Ulterior, modificările propuse au fost acceptate prin hotărîrea Plenului CSM nr. 
488/20 din 05 iulie 2016. Pe parcursul anului 2016 Consiliul și Inspecția Judiciară au examinat 
rapoartele pe lunile aprilie – noiembrie 2016 privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată în 
cadrul instanțelor judecătorești naționale. Totodată, în anul 2016, la Consiliul Superior al Magistraturii, 
nu au fost depuse sesizări în privința judecătorilor referitoare la înregistrarea audio a ședințelor de 
judecată și nu au fost aplicate careva sancțiuni judecătorilor în această privință.  
 

RESTANȚE/SOLUȚII 
 
Potrivit calificărilor GL sectorial pentru Pilonul I în lista acțiunilor scadente pentru 2016 care nu au fost 
realizate sunt incluse următoarele: Acț. 1.1.2.punct.1  - Efectuarea unui studiu al legislației în vigoare 
care reglementează cuantumul și modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum și al practicilor 
de aplicare a acestora și Acț. 1.3.1 punct. 6 - Monitorizarea implementării reformei Institutului 
Național al Justiției. 
 
În partea ce ține de prima acțiune (1.1.2 (1)), MJ a invocat faptul că la momentul oportun nu au fost 
identificate surse pentru contractarea unui expert străin, iar proiectul care urma a fi elaborat ca 
rezultat a studiului de rigoare, a fost oricum elaborat în lipsa acestuia. Prin urmare, această acțiune 
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urma a fi calificată ca desuetă și luată în considerare la elaborarea următorului document strategic în 
domeniul justiției.  
 
Cât privește cea de-a doua acțiune calificată ca nerealizată (1.3.1 (6)) privind monitorizarea reformei 
INJ, se pare că aceasta este prematură, atâta timp cât nu au expirat încă 6 luni de la intrarea în vigoare 
a Legii respective. Este important, totuși, ca această acțiune să nu dispară din vizorul executorilor, 
aceștia urând să declanșeze procesul de monitorizare la momentul oportun, astfel încât să se poată 
interveni cu eventualele ajustări la prevederile legale, pentru a spori aplicabilitatea și impactul lor. 
 
Din gama acțiunilor realizate parțial trebuie menținută în vizor și pusă presiunea necesară pentru 
asigurarea transferului poliției judecătorești, acțiune care migrează de ani buni dintr-un document de 
politici în altul. Potrivit raportului MAI privind executarea SRSJ s-a menționat că ”în temeiul 
prevederilor ordinului MAI nr. 100 din 11.04.2016, statele de personal ale Serviciului poliției 
judecătorești au fost reduse cu 9 unități, la moment statele SPJ ale MAI constituind în total 108 unități, 
inclusiv - 53 ofițeri, efectiv de trupă - 54, și 1- liber angajat, completulfiind constituit din 23 angajați, 
inclusiv 8 – corpul de comandă, 14 subofițeri, și 1 angajat civil.Respectiv, a fost identificat sediul pentru 
amplasarea SPJ pe str. 31 august 104, mun. Chișinău, cu 6 birouri de serviciu.[..] Respectiv, SPJ al IGP, 
conform surselor financiare acordate potrivit Strategiei a fost dotat cu 14 automobile, dintre care 12 
unități de model Dacia Logan, procurate în anii 2013-2014 și 8 calculatoare în anul 2014.[..]Pentru a 
asigura desfășurarea eficientă și autonomă a activității Poliției judecătorești, conform calculelor 
efectuate de către Ministerul Justiției în proiectul HG privind transmiterea SPJ către Ministerul 
justiției29, vor fi necesare 284 de unități de personal, inclusiv 14 unități de personal în aparatul Poliției 
judecătorești și 270 unități în subdiviziunile teritoriale”.Ținând cont de faptul că această acțiune a fost 
inclusă în lista acțiunilor a căror termen de realizare a fost prelungit pînă la 31 decembrie 2017,  care a 
fost aprobată prin Hotărîrea  Parlamentului cu privire la asigurarea continuității reformelor în sectorul 
justiției nr. 259, 8 decembrie 2016 este necesar să fie depusă toată diligența necesară și aceasta să fie 
executată până la finele anului 2017. 
 
Totodată, trebuie menținută presiunea necesară și întreprinderea tuturor eforturilor ca proiectul Legii 
pentru modificării Constituției în partea ce ține de organizarea și funcționarea sistemului judecătoresc, 
or, o bună parte din acțiunile 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/proceduri instituite în cadrul sistemului judecătoresc necesită a fi atent în 
continuare monitorizate și corectate, în caz de necesitate.  
 
 

IV.2 Pilonul II.  Justiția penală 
 
Obiectivul specifical 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 prejudiciare;  
2. Consolidarea profesionalismului și independenței procuraturii;  
3. Consolidarea capacităților profesionale individuale și instituționale de investigare a 

infracțiunilor;  

                                                           
29http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/decembrie2014/2._2014.12.16_HG_creare_poliia_jud.pdf 

http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/decembrie2014/2._2014.12.16_HG_creare_poliia_jud.pdf
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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 84de acțiuni. În trimestrul IV anul 2016, conform termenelor, trebuiau 
finalizate toate cele 84de acțiuni. 
 
Din cele 84 acțiuni, la 31 decembrie 2016 – 64 sunt realizate, 14 realizate parțial, 5 nerealizate, iar 1 a 
fost calificată de GL sectorial pentru Pilonul II ca desuetă. 
 
Tabel nr. 7. Nivelul de realizare a acțiunilor Pilonului II, conformMetodologiei GL 
Total acțiuni planificate pînă 

în 2016 
Acțiuni realizate Acțiuni realizate 

parțial 
Acțiuni 

nerealizate 
Desuete/Irelevante 

84 67 10 5 2 

100% 80% 12% 6% 2% 

 
Gradul de realizare a acțiunilor în Pilonul II pentru perioada de raportare este procentual cel mai mic, 
la fel ca și în cazul Pilonului III. Totuși, anul 2016 a fost un an mai prolific, comparativ cu perioada 
precedentă, ținând cont de faptul că au fost adoptate importante legi ce țin de reforma procuraturii și 
reforma sistemului de expertiză judiciară, precumși au demarat acțiunile, care erau 
condiționate/legate de adoptarea actelor normative respective.   

 
REALIZĂRI 

A. Adoptarea Legii cu privire la Procuratură 
La 25 februarie 2016 a fost adoptată noua Lege cu privire la Procuratură. Obiectivele Legii au vizat: 

a) Instituirea standardelor europene/comunitare în organizarea și activitatea Procuraturii 
(identificarea locului și rolului procuraturii și raporturile acesteia cu puterea executive, legislativă, 
judecătorească; concentrarea competențelor procuraturii în cadrul sistemului de justiție penală; 
optimizarea structurii procuraturii, reieșind din domeniile de intervenție și competențele sale; 
demilitarizarea; promovarea specializării în cadrul procuraturii; sporirea transparenței activității 
procuraturii); 

b) Consolidarea statutului procurorului (asigurarea unui nivel înalt de competență profesională și 
integritate; precizarea competențelor procurorului la exercitarea atribuțiilor procuraturii și în cadrul 
raporturilor dintre acesta și alți subiecți ai procesului penal; asigurarea independenței decizionale a 
procurorului la exercitarea atribuțiilor sale); 

c) Revizuirea managementului resurselor Procuraturii (alocarea resurselor organizatorice, 
financiare, materialeși umane adecvate în cadrul procuraturii; consolidarea rolului organelor de 
autoadministrare a Procuraturii la administrarea resurselor Procuraturii); 
 
Potrivit dispozițiilor finale și tranzitorii ale Legii 3/201630, aceasta urma să intre în vigoare de la 1 
august 2016, cu unele excepții expres prevăzute, inclusiv legate de adoptarea modificărilor la 
Constituție, precum și de adoptarea prevederilor legale privind crearea procuraturilor specializate, 
reorganizarea celor existente la data adoptării legii, precum și constituirea unor noi organe/entități 
prevăzute de noua Lege. 
 

B. Adoptarea Legii constituționale privind locul și rolul Procuraturi31 
Modificarea prevederilor constituționale privind locul și rolul Procuraturii, trebuiau în mod firesc să 
preceadă adoptarea noii Legi cu privire la Procuratură, totuși, ținând cont de conjunctura din Legislativ, 

                                                           
30http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363882 
31http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367774 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363882
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367774
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precum și condițiile speciale de adoptare a unei legi constituționale, adoptarea acesteia s-a produs mai 
târziu, în noiembrie 2016. Astfel, proiectul Legii a fost elaborat în comun de către Procuratura 
Generală și Ministerul Justiției, a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.431 din 11.04.2016și avizat 
pozitiv de către  Curtea Constituțională (Avizul nr.5 din 19.04.2016).  
 
La 25 noiembrie 2016, Parlamentul a adoptat Legea nr. 256 pentru modificarea și completarea 
Constituției Republicii Moldova. Potrivit Legii au fost instituite următoarele norme: 

a) determinarea clară a locului Procuraturii – instituție publică în cadrul autorității judecătorești; 
b) statuarea constituțională a organului de autoadministrare a procurorilor – Consiliul Superior al 

Procurorilor, în calitate de garant al independenței și imparțialității procurorilor și organ responsabil de 
selecția și cariera procurorilor; 

c) reglementarea mai completă a modului de numire și demitere a Procurorului General. 
 

C. Adoptarea cadrului conex: Legea cu privire la procuraturile specializate și Legea pentru 
modificarea cadrului conex 
În 2016 a fost adoptată o lege novatoare pentru sistemul juridic al Republici Moldova – Legea cu 
privire la procuraturile specializate, nr. 159 din 7 iulie 201632. Legea reglementează:cadrul juridic 
aplicabil în activitatea procuraturilor specializate; structura și modul de organizare a procuraturilor 
specializate, precum și competențele de decizie în privința organizării procuraturilor specializate; 
garanțiile de independență administrativă și financiară a procuraturilor specializate - bugetele 
procuraturilor specializate se reflectă separat în bugetul Procuraturii, structura procuraturilor 
specializate este stabilită la propunerea procurorului-șef al procuraturii specializate;atribuțiile 
procurorului-șef al procuraturii specializate, care asigură funcționarea continuă și eficientă a 
procuraturii specializate; mecanismul de detașare a ofițerilor de urmărire penală, ofițerilor de 
investigații și a specialiștilor etc. 
 
O altă lege importantă adoptată în 2016 este Legea nr. 152 din 1 iulie 2016 cu privire la modificarea și 
completarea unor acte legislative (conexe reformei procuraturii)33 obiectivele căreia au fost: ajustarea 
cadrului legislativ conex la prevederile Legii cu privire la Procuratură; crearea mecanismelor necesare 
implementării complete și eficiente a Legii cu privire la Procuratură; reglementarea soluțiilor statuate 
în Concepția de reformă a Procuraturii la problemele identificate și descrise de aceasta; precizarea 
competențelor procurorului la exercitarea atribuțiilor Procuraturii și în cadrul raporturilor dintre acesta 
și alți subiecți ai procesului penal; delimitarea clară a atribuțiilor procurorului și organului de urmărire 
penală în cadrul procesului penal. Prin Legea 152/2016 au fost operate modificări la o serie de acte 
legislative, printre care: Legea nr.1036- XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar, 
Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, Codul familiei nr. 1316-XIV din 26 
octombrie 2000, Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, 
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003, Legea nr. 355-XVI din 23 
decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea nr. 328 din 23 decembrie 
2013 privind salarizarea judecătorilor etc. 
 

D. Asigurarea transpunerii în practică a noilor reglementări privind procuratura 
După intrarea în vigoare la 01.08.2016 a noi Legi cu privire la procuratură, în vederea implementării 
noilor prevederi constituționale (Legea 256 din 25.11.2016) și legale de reglementare a activității 
Procuraturii, au fost elaborate și puse în aplicare un șir de acte normative instituționale. Astfel, prin 
hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor din 22 aprilie 2016, s-a decis convocarea la 27 mai 2016 a 
Adunării Generale a Procurorilor, care reprezintă organul suprem de autoadministrare al procurorilor. 
La Adunarea Generală a Procurorilor, prin Hotărârea nr.3 a fost adoptat Regulamentul Adunării 
Generale a Procurorilor, iar prin Hotărârea nr.4 a fost aprobat noul Cod de etică al procurorilor. De 

                                                           
32http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366052 
33http://lex.justice.md/md/366050/ 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366052
http://lex.justice.md/md/366050/
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asemenea, au fost aleși membrii Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, Colegiului de evaluare 
a performanțelor procurorilor și Colegiului de disciplină și etică, din rândul procurorilor.  
 
La 27.05.2016 au fost emise: 1. Ordinul Procurorului General-interimar privind reorganizarea și 
stabilirea structurii interne a Procuraturii Generale, prin care s-a stabilit noua structură internă a 
Procuraturii Generale, aprobate funcțiile și numărul statelor de personal ale Procuraturii Generale și 
Ordinul privind reorganizarea, stabilirea structurii procuraturilor specializate, teritoriale și lichidarea 
Procuraturilor de nivelul Curții de Apel, militare și de transport, stabilirea structurii, funcțiilor, 
numărului statelor de personal și reședința procuraturilor teritoriale și specializate. Ambele ordine au 
fost puse în aplicare începând cu 01.08.2016. 
 
În total, în scopul implementării legii, au fost emise 1398 de ordine, din ele: - 18 ordine ce au urmărit 
stabilirea noii structuri a organelor procuraturii, fie prin lichidare, reorganizare sau fuzionare a 
procuraturilor, în care a fost vizat absolut tot personalul procuraturii (1002 persoane); - 397 ordine ce 
au vizat mișcările de personal, atât de procurori, cât și a celorlalți angajați ai procuraturii (funcționari 
publici, inclusiv cu statut special, tehnici și auxiliar); - 108 ordine despre eliberarea din funcție, inclusiv 
42 de procurori; - 802 alte ordine ce au vizat cariera procurorilor, alte chestiuni legate de legislația 
muncii.  
 
În scopul executării art.98 alin.(9) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, la 22.06.2016 
a fost emis Ordinul Procurorului General-interimar privind constituirea Comisiei pentru selectarea 
candidaților la funcția de inspector în cadrul Inspecției procurorilor, prin Ordinul Procurorului General - 
interimar din 13.07.2016 a fost elaborat Regulamentul cu privire la organizarea concursului pentru 
selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției procurorilor și, respectiv, organizat concursul. A fost 
elaborat Regulamentul cu privire la organizarea, competența și modul de funcționare a Inspecției 
procurorilor, care a fost aprobat prin Ordinul din 29.07.2016.  
 
La 24.09.2016 a fost aprobat Regulamentul Procuraturii, care a fost publicat în Monitorul Oficial din 
28.10.2016. Ulterior au fost adoptate și alte acte ce țin de reglementarea activității subdiviziunilor 
structurale ale Procuraturii: Regulamentul Procuraturii de circumscripție (ordinul PG nr.25/28 din 
04.10.2016); Regulamentul Procuraturii municipiului Chișinău (ordinul PG nr.51/28 din 20.12.2016); 
Regulamentul de activitate al Procuraturii Anticorupție (ordinul PG nr.8/28 din 17.02.2017); 
Regulamentul de activitate al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 
Speciale (ordinul PG nr. 7/28 din 17.02.2017).  
 
De asemenea, în perioada de referință, CSP a adoptat: 

 Regulamentul privind modul de promovare în serviciu a procurorilor;  
 Regulamentul privind modul de organizare și de desfășurare a concursului pentru ocuparea 

funcției de procuror în procuraturile teritoriale și specializate; 
 Regulamentul cu privire la atestarea procurorilor; 
 Regulament privind organizarea, desfășurarea și evaluarea examenului de capacitate; 
 Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale procurorilor. 
 
E. Consolidarea sistemelor de securitate în sediile procuraturii 

În anul 2016au fost menținute evoluțiile pozitive în partea ce ține de modernizarea și securizarea 
sediilor procuraturilor. Astfel, anterior PG a încheiat un șir de contracte cu ÎS Servicii Pază al MAI  de 
prestare a serviciilor de montare, pornire și reglare a mijloacelor tehnice de securitate. 
 
Totodată, în primul semestru al anului 2016 de către Procuratura Generală au fost procurate și 
instalate sisteme de securitate în 42 de sedii ale organelor Procuraturii (camere digitale, turnichete, 
sisteme de operare etc.). 
 

http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20examenul%20de%20capacitate.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20examenul%20de%20capacitate.pdf
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F. Adoptarea și punerea în aplicare a Legii pentru modificarea sistemului expertizei judiciare 
În 2016 a fost adoptată noua Lege cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar (nr.68 
din 14.04.2016) care stabilește principiile activității de expertiză judiciară, modul de realizare a 
expertizelor judiciare, procedura de admitere în profesia de expert judiciar, statutul expertului judiciar, 
formele de organizare a activității de expertiză judiciară. Obiectivele legii sunt: reglementarea exactă și 
complexă a sistemului național de expertiză judiciară; consolidarea infrastructurii de expertiză judiciară 
și a statutului expertului judiciar; ridicarea nivelului calității serviciilor de expertiză judiciară oferite de 
către experții judiciari; consolidarea oportunităților pentru expertiza judiciară alternativă. Legea 
68/2016 oferă un set de reglementări mai ample pentru ceea ce înseamnă: expertiză judiciară; 
admiterea în profesia de expert judiciar;statutul expertului judiciar;evaluarea performanțelor 
expertului judiciar; răspunderea disciplinară a expertului judiciar; suspendarea și încetarea activității 
expertului judiciar; organizarea activității în domeniul expertizei judiciare; competența funcțională în 
domeniul expertizei judiciare; protecția de stat a expertului judiciar, asigurarea materială și socială a 
acestuia; colaborarea internațională în activitatea de expertiză judiciară.  
 
Subsecvent noii Legi cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciarși întru executarea 
acesteia, la 27 decembrie 2016, Guvernul a aprobat Regulamentul Centrului Național de Expertize 
Judiciare (Hotărârea nr.1412)34. De asemenea, la 24 martie 2017 Guvernul a aprobat și tarifele la 
serviciile de expertiză judiciarăși extrajudiciară.  
 
Adoptarea acestui pachet de acte normative urmează să contribuie la impulsionarea procesului de 
reformă în domeniul expertizei judiciare și să creeze o bază modernă pentru funcționarea acestuia. 

 
G. Continuarea procesului de modernizarea reglementărilor și metodologiilor de efectuare a 

expertizelor judiciare; modernizarea instrumentarului aplicat de instituțiile de expertiză 
Centrul de Expertize Judiciare în anul 2016a elaborat și aprobat 2 metodologii: 

 Metodica de examinare a substanțelor de marcare a obiectelor aflate sub control special 
(cercetarea substanțelor chimice speciale), aprobată prin Decizia Consiliului Metodico-științific al CNEJ 
nr.15 din 15.06.2016; 

 Metodica de examinare a scrisului și semnăturii, aprobată prin   Decizia Consiliului Metodico-
științific al CNEJ nr. 01 din 29.04.2016 
 
În 2016, 10 angajați experți-criminaliști au participat la cursul de instruire cu genericul “Standarde de 
calitate în dispunerea și efectuarea expertizelor criminalistice și acreditarea laboratoarelor de genetică 
judiciară”, organizat în cadrul Proiectului Uniunii Europene “Susținerea investigațiilor preliminare, 
urmăririi penale și apărării în Republica Moldova”, implementat de către Fundația Germană pentru 
Cooperare Juridică Internațională (IRZ) în consorțiu cu Altair Asesores (Spania) și Centrul pentru 
cooperarea  juridică internațională CILC (Olanda). Totodată, imediat după crearea Laboratorului ADN 
de colectareși ambalarea probelor biologice va fi necesară instruireași altor categorii de personal – 
ofițerii-criminaliști din cadrul Inspectoratelor de Poliție, ofițerii de investigații, ofițerii de urmărire 
penală. La moment  pregătirea specialiștilor în domeniul ADN este ineficientă – activitățile de colectare 
a probelor biologice nu au continuitate, probele biologice ridicate nu pot fi prelucrate și utilizate din 
lipsa unui laborator funcțional. 
Au fost dotate cu echipament necesar pentru colectarea și ambalarea probelor ADN – truse 
criminalistice pentru colectarea probelor biologice, laboratoarele criminalistice mobile, achiziționate în 
2016 în scopul consolidării capacităților în domeniu – 3 automobile mari și 5 mici, care au fost 
repartizate în teritoriu. 
 

H. Organizareași desfășurarea cursurilor de specializare a actorilor implicați în faza prejudiciară 

                                                           
34http://lex.justice.md/md/368181/ 

http://lex.justice.md/md/368181/
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În 2016 au continuat activitățile de consolidare a capacităților profesionale ale actorilor justiției din 
faza prejudiciară. În 2016 Procuratura Generală a elaborat programele de instruire a procurorilor în 
vederea specializării acestora, au fost selectați formatorii, soluționate chestiunile ce țin de organizarea 
cursurilor și de prezentare a informației privind numărul de cursuri desfășurate și de persoane 
instruite. Pe parcursul perioadei de raportare Procuratura Generală și Institutul Național de Justiție, cu 
suportul unor organisme internaționale, au organizat și desfășurat 9 cursuri de specializare la care au 
participat 130 de procurori.  
 
Planul de formare continuă a judecătorilor și procurorilor în anul 2016, a fost aprobat prin Hotărîrea 
Consiliului INJ nr. 9/4 din 25.09.2015. În acest sens, INJ a organizat 13 seminare de formare continuă 
pentru persoanele implicate în activitățile de investigare și urmărire penală în cadrul cărora au 
beneficiat de instruire 373 persoane dintre care 189 judecători, 148 procurori, 24 ofițeri de urmărire 
penală, 12 persoane din alte categorii. 
 
La 16.03.2016 de către Ministerul Afacerilor Interne – au fost instruiți 20 angajați (ofițeri de 
investigații, de urmărire penală si de sector din cadrul subdiviziunilor IGP); în perioada 23-27.05.2016 – 
au fost instruiți 20 angajați (ofițeri de investigații și de urmărire penală din cadrul subdiviziunilor IGP). 
 
 
RESTANȚE/SOLUȚII 

GL sectorial pentru Pilonul II a identificat următoarea acțiune restantă: Act. 2.2.4 punct 2 
Monitorizarea implementării  modificărilor în cadrul normativ privind revizuirea competențelor 
procuraturii. 
 
În condițiile în care noile reglementări privind organizarea și funcționarea procuraturii au fost relativ 
recent adoptate și se află încă în faza incipientă de implementare este rațional ca această activitate să 
fie desfășurată în a doua jumătate a anului 2017, ținând cont inclusiv de faptul că termenul de 
realizare a acestora a fost extins până la finele anului 2017 (a se vedea Anexa HP 259/2016). 
 
În același timp, este necesar să fie ținute în vizor și acțiunile calificate ca realizate parțial, în special 
fiind vorba de acțiunile legate de modernizarea metodologiilor de efectuare a expertizei judiciare; de 
implementare a sistemelor informaționale de evidență a infracțiunilor etc.  
În scopul realizării acţiunilor din domeniul specific de intervenţie 2.4.1., a cărui obiectiv este aplicarea 
la nivelul tuturor organelor de urmărire penală a unui  Sistemului informaţional automatizat de 
evidenţă a infracţiunilor („Urmărire penală: E-dosar”), prin ordinul interinstituţional 
nr.27/310/936/361-0/154 din 05 octombrie 2016 al Procurorului General, Ministrului Justiţiei, 
Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie şi Serviciul Vamal a fost format un grup 
de lucru în care participă reprezentanţi din toate aceste instituţii, în sarcina cărora este organizarea 
realizării acţiunii. Pe parcursul anului 2016 s-a reuşit definitivarea programului informaţional, crearea 
condiţiilor şi platformelor pentru interconectarea acestuia la alte sisteme informaţionale de stat. Din 
01.07.2017 urmează a fi pus în aplicare la nivelul tuturor procuraturilor, după care, treptat se va extinde 
aplicabilitatea acestuia la nivelul organelor de urmărire penală, totodată asigurîndu-se comutarea la SI 
E-dosar judiciar. 

 

IV.3. Pilonul III. Accesul la justiție și executarea hotărîrilor judecătorești 

 
Obiectivul specifical 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, modernizarea statutului unor profesii juridice conexe sectorului 
justiției”. 
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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 capacităților  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.  
 

Din cele 55 acțiuni, la data de 31 decembrie 2016– 42sunt realizate, 10 realizate parțial, 2nerealizate, 
iar 1 acțiune a fost calificată de membrii GL pentru Pilonul III cadesuetă. 
 
Tabel nr. 8. Nivelul de realizare a acțiunilor Pilonului III, conformMetodologiei GL 

Total acțiuni planificate 
pînă în 2016 

Acțiuni realizate Acțiuni realizate 
parțial 

Acțiuni 
nerealizate 

Desuetă 

55 42 10 2 1 

100% 76% 18% 4% 2% 

 
Pentru anul 2016 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 regulilor 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. 

 
REALIZĂRI 
 

A. Adoptarea Legii cu privire la organizarea activității notarilor 
Legea nr. 69 cu privire la organizarea activității notarilor a fost adoptată de Parlament la 14 aprilie 
201635. Scopul generic al Legii 69/2016 este asigurarea executării drepturilor persoanelor prevăzute de 
lege prin îndeplinirea actelor notariale, asigurarea certitudinii valabilității actelor și calității serviciilor 
prestate de un exponent al statului investit cu executarea unui serviciu public, dar și asigurarea 
securității raporturilor juridice certificate. În esență, reglementările Legii urmăresc: determinarea clară 
și fără rezerve a statutului notarului în vederea aprecierii exprese a statutului acestuia ca liber 
profesionist; determinarea statutului notarului stagiar, condițiile de admitere în profesie; 
perfecționarea instituțiilor suspendării, încetării activității notariale;  instituirea organului profesional 
al notarilor, aprecierea statutului acestuia, scopurile, organizarea și administrarea profesiei; 
determinarea ordinii înfăptuirii controlului activității notariale; stabilirea temeiurilor și tipurilor de 
răspundere a notarilor, sancțiunile și modul de aplicare a acestora. 
 
Totuși, Legea 69/2016 nu poate fi plenar implementată în absența actelor legislative conexe: privind 
procedura notarială și cu privire la metodologia de calcul a plăților pentru acțiunile notariale, care sunt 
încă pe agenda Parlamentului. 
 

B. Adoptarea modificărilor la Legea privind executorii judecătoreștiși procedura de executare a 
hotărârilor judecătorești, inclusiv a hotărârilor CtEDO 
Proiectul pentru modificarea și completarea Legii privind executorii judecătorești a fost aprobat de 
Guvern la 25 septembrie 2015 (hotărîrea Guvernului nr. 334) și adoptat de către Parlament prin Legea 
nr. 86 din 28.04.2016.  
 

                                                           
35http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366346 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366346
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Legea (nr. 191) pentru modificarea procedurilor de executare a hotărârilor judecătorești a fost 
adoptată de către Parlament la 23.09.2016 și a intervenit cu amendamente la Codul de procedură 
civilă și Codul de executareurmărind în special realizarea accesului la justiție, drept garantat atît de 
diverse tratate internaționale la care Republica Moldova este parte, cît și de Constituția Republicii 
Moldova, în partea în care realizarea acestui drept implică și asigurarea executării efective a 
hotărîrilorjudecătorești emise de instanțele judecătorești naționale, precum și îmbunătățirea 
sistemului actual de executare a hotărîrilor judecătorești. 
 
Prin Hotărîrea nr. 889 din 20 iulie 2016, Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la procedura de 
executare a hotărîrilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului, care reprezintă o noutate 
pentru legislația RM. Regulamentul are drept scop crearea unui mecanism eficient și clar pentru 
executarea hotărîrilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului, inclusive prin: stabilirea 
autorităților responsabile pentru executarea hotărîrilor și deciziilor CEDO; reglementarea procedurii 
executării hotărîrilor și deciziilor CEDO; reglementarea executării măsurilor cu caracter individual și 
reglementarea executării măsurilor cu caracter general. 
 

C. Consolidarea și extinderea sistemului asistenței juridice garantate de stat 
Sistemul asistenței juridice garantate de stat a continuat să fie consolidat și în anul 2016. În perioada 
de referință numărul de avocați publici a fost suplinit cu 2 unități prin Hotărârea CNAJGS nr. 34 din 09 
decembrie 2015, respectiv 1 unitate distribuită Oficiului teritorial Bălți și 1 unitate - Oficiului teritorial 
Chișinău, astfel numărul total de avocați publici ajungând la 18 unități. Totodată, în anul 2016 au fost 
supuși monitorizării interne 174 de avocați, în cadrul fiecărei monitorizări fiind întocmit un act de 
monitorizare. 
 
În 2016 în pofida faptului că nu au fost alocate resurse financiare, s-a reușit organizarea unui număr 
mare de instruiri atât pentru avocați care acordă asistență juridică calificată cât și pentru prestatorii de 
asistență juridică primară. În parteneriat cu INJ, Centrul de Drept al Femeilor, UNHCR, CDA și BMA au 
fost organizate 9 cursuri de instruire de care au beneficiat 189 de avocați. La instruirile organizate în 
colaborare cu NORLAM au participat 35 de avocați.  În colaborare cu Fundația Soros-Moldova au fost 
organizate instruiri destinate parajuriștilor. Astfel, la instruirea inițială au participat 42 de parajuriști. 
Ulterior în luna septembrie 2016 a fost organizată instruirea continuă în domeniul Drepturilor Omului 
și nediscriminarea, de care au beneficiat 37 de parajuriști.  În cadrul programului de instruire continuă 
pentru parajuriști: Elemente de Drept Civil. Recomandări Practice privind acordarea asistenței juridice 
primare, organizat în perioada 18-21 noiembrie 2016, au participat 32 parajuriști. În parteneriat cu 
CDA și UNHCR a fost organizat Seminarul Național pentru parajuriști cu genericul Reducerea și evitarea 
cazurilor de apatridie. În cadrul seminarului au fost instruiți 20 de parajuriști. În 2016 rețeaua de 
parajuriști a fost suplinită cu 10 unități, iar la moment în cadrul Oficiilor teritoriale ale CNAJGS sunt 
contractați 42 de parajuriști, dintre care 10, acordă asistență juridică primară în zonele urbane.  
 
O parte din parajuriștii angajați au fost asigurați cu echipament tehnic în cadrul proiectului Parteneriat 
regional pentru abilitarea juridică a categoriilor sociale defavorizate din Moldova implementat de 
Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu CNAJGS. 
 
Prin Hotărârea nr. 4 din 10 februarie 2017 au fost aprobate standardele de calitate ale activității 
avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauzele civile cu implicarea copiilor și prin 
Hotărârea nr. 5din 10 februarie 2017 au  fost aprobate standardele de calitate ale activității avocaților 
care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauzele contravenționale cu implicarea copiilor. În 
2016 Standardele de calitate ale activității avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe 
cauzele non-penale(civile și contravenționale), au fost elaborate cu suportul UNICEF Moldova, în cadrul 
proiectului  Consolidarea mecanismului de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat 
acordate copiilor 
 

http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1102/Hot_5_aprobare_standared_conbtraventionale.PDF
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La 10 februarie 2017, CNAJGS a adoptat Hotărârea cu privire la aprobarea instrumentelor de 
monitorizare externă a calității asistenței juridice calificate garantate de stat. 
 
În baza Legii nr. 198-XVI din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat, în anul 2016 
de asistență juridică calificată garantată de stat au beneficiat 49743 persoane. Din numărul total de 
beneficiari 2842 au fost minori și 6845 au fost femei. Totodată, din cele 49743 cazuri de acordare a 
asistenței juridice calificate garantate de stat în 44850 cazuri a fost acordată asistența juridică ordinară 
((dintre care 40861 au constituit cauze penale și 3989 cazuri non-penale), iar în 4893 cazuri a fost acordată 
asistența juridică de urgență (în caz de reținere în cauze penale sau contravenționale). Pe lângă 
aceasta, în anul 2016 de asistență juridică primară garantată de stat au beneficiat 9335 persoane. Prin 
urmare, în anul 2016 au fost înregistrați 59078 de beneficiari de asistență juridică primară și calificată 
garantată de stat. Pentru acordarea asistenței juridice calificate au fost implicați 491 avocați care 
acordă asistență juridică calificată garantată de stat, dintre care 16 avocați publici, 28 avocați 
specializați în cauzele cu implicarea copiilor, 9 avocați specializați în acordarea asistenței juridice 
calificate solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și 
solicitanților de apatrid, 9 avocați specializați în acordarea asistenței juridice calificate persoanelor cu 
dezabilități mintale și 10 avocați specializați în acordarea asistenței juridice calificate victimelor 
infracțiunilor. Asistența juridică primară a fost acordată de 42 parajuriști, 13 studenți ai facultăților de 
drept și 16 avocați publici36.  

 
D. Instituirea regimului fiscal uniform pentru reprezentanții profesiilor conexe sectorului justiției 

Prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 referitor la politica bugetar – fiscală și vamală, au fost 
instituite reguli privind impozitarea persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul 
justiției.  
 

E. Consolidarea capacităților profesionale ale reprezentanților profesiilor conexe sectorului 
justiției 
Prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/4 din 25.09.2015a fost aprobat Planul de formare continuă în anul 
2016 a personalului instanțelor judecătorești, consilierilor de probațiuneși altor persoane care 
activează în sectorul justiției, care include un capitol distinct – Capitolul III. Alți reprezentanți ai 
sectorului justiției. INJ a organizat 38 seminare  fiind instruite 520 persoane (186 executori 
judecătorești, 88 administratori de insolvabilitate, 223 avocați, 23 mediatori). Unele activități au fost 
organizate în parteneriat cu CDF, OSCE, Ambasada SUA, NORLAM, IRP,UNEJ, IRZ etc. În vara-toamna 
anului 2016 INJ și Ministerul Justiției au convenit asupra organizării seminarelor de instruire continuă 
pentru notari pe baze contractuale, în eventualitatea în care asociațiile profesionale ale notarilor vor 
manifesta interes în vederea încheierii contractelor în acest sens. 
 
Uniunea Administratorilor Autorizați și Centrul Național de Instruire în Insolvență MOLDINSOLV în  
2016 au organizat peste 80 de ore academice  de curs de instruire profesională continuă a 
administratorilor autorizați. 41 mediatori au beneficiat de instruire continuă pe parcursul anului 2016. 
De asemenea, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a organizat în 2016 un curs de instruire 
pentru executorii judecătorești din Camera teritorială Nord. 

 
RESTANȚE/SOLUȚII 

Potrivit GL sectorial pentru pilonul III există două acțiuni nerealizate:Acț. 3.1.3.p.4 Monitorizarea 
asistenței juridice primare acordate de asociațiile obștești și Acț. 3.1.3.p.6 Efectuarea studiului 
privind  necesitatea unor noi metode de asistență juridică primară.  
 

                                                           
36Detalii a se vedea și în Raportul CNAJGS pentru anul 2016: 
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1111/Raportul_de_activitate_al_CNAJGS_2016.pdf 

http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1111/Raportul_de_activitate_al_CNAJGS_2016.pdf
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Cauzele invocate a acestor restanțe ar fi lipsa resurselor financiare,iar pentru depășirea acestei 
dificultăți s-a propus includerea acțiunilor respective în lista acțiunilor al căror termen de executare a 
fost extins până la finele anului 2017. 
 
IV.4 Pilonul IV. Integritatea actorilor din sectorul justiției 

 

Obiectivul specifical 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 eficientă 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 fenomenul corupției prin intermediul organelor 

de autoadministrare din sectorul justiției 
 
În general, conform PAISRSJ, în Pilonul IV până în trimestrul IV anul 2016 au fost prevăzute pentru 
realizare 56 de acțiuni. 
 
Din cele 56acțiuni, la data de 31 decembrie  2016 – 47 sunt realizate,4 realizate parțial, 1 
nerealizată. 4 acțiuniau fost calificate de GL pentru Pilonul IV ca fiind desuete/irelevante.  
 
Tabel nr. 9. Nivelul de realizare a acțiunilor Pilonului IV, conformMetodologiei GL 

Total acțiuni planificate pînă 
în 2016 

Acțiuni realizate Acțiuni realizate 
parțial 

Acțiuni 
nerealizate 

Acțiuni 
irelevante/desuete 

56 47 4 1 4 

100% 84% 7%  2% 7% 

 

 

REALIZĂRI   

A. Adoptarea pachetului de integritate  
Elaborarea și promovarea acestui pachet de legi s-a desfășurat cu implicarea mai multor actori din 
societatea civilă și din mediul partenerilor de dezvoltare37. 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.  Legile din pachetul de integritate au fost adoptate de Parlament la 17 iunie 2016. 
 
Pachetul de integritate a inclus 3 proiecte de legi: 

 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (132/2016); 

 privind declararea averii și intereselor personale (133/2016); 

 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care prevede, inclusiv, instituirea 
noului instrument de confiscare civilă a averilor nejustificate (134/2016).  
 
Abia la finele anului 2016 a fost constituit Consiliul de Integritate. Trebuie notat că punerea în 
aplicare a pachetului de integritate trenează deja de mai mult timp, la data scrierii acestui raport 
nefiind încă selectată conducerea ANI, fapt care duce la tergiversarea în lanț a altor acțiuni 
(selectarea inspectorilor de integritate, declanșarea procedurilor de control în baza noii legi etc.). 

 

                                                           
37 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 Centrul 
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. 
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B. Adoptarea Legii evaluării integrității instituționale, care a substituit Legea privind testarea 
integrității profesionale 
Pentru ajustarea prevederilor Legii nr.325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale la 
Hotărîrea Curții 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 extindereacâmpului 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 28.10.2015 și remis 
Parlamentului spre examinare. La data de 21 iulie 2016, Legea a fost adoptată de Parlament38.  
 
Potrivit Raportului de activitate al CNA pentru anul 201639 ”În perioada de referință, au fost 
desfășurate mai multe măsuri conexe activității de testare a integrității. A fost menținută evidența 
electronică a sesizărilor primite de CNA de la agenții publici referitoare la corupere activă și influență 
necorespunzătoare (219 denunțuri înregistrate). Totodată, au fost analizate informațiile din mass-
media și sesizările primite de CNA, referitoare la corupere activă și influența necorespunzătoare, în 
vederea identificării domeniilor și agenților publici care urmează a fi supuși testării integrității 
profesionale în cadrul evaluării integrității instituționale. Interesele CNA au fost reprezentate în 
instanțele de judecată de diferit nivel în 41 de litigii apărute ca urmare a rezultatelor testelor de 
integritate profesională, desfășurate în perioada 01 august 2014 – 16 aprilie 2015 (s-a participat la 157 
de ședințe de judecată). După efectuarea măsurilor de testare au fost recuperate mijloacele bănești 
transmise agenților publici în cadrul testului de integritate profesională în proporție de peste 80 %. 
Direcția testarea integrității a asigurat eliberarea certificatelor de cazier privind integritatea 
profesională a agenților publici entităților solicitante (au fost solicitate doar 219 certificate de cazier – 
și aceasta în condițiile în care solicitarea acestora este obligatorie pentru entitățile publice la angajarea 
personalului). În scopul relansării activității, în conformitate cu Legea 325/2013, au fost elaborate 
actele normative în vederea ajustării cadrului normativ la prevederile Legii privind evaluarea integrității 

instituționale, cum ar fi:  proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la completarea Hotărârii Guvernului 

nr.411 din 25.05.2010 privind aprobarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat;  
proiectul Metodologiei de identificare a riscurilor de corupție în cadrul entităților publice, de 
identificare a agenților publici expuși acestor riscuri și de analiză a factorilor de risc care le generează, 

în conformitate cu prevederile Legii 102/2016.  proiectul Regulamentului cu privire la selectarea și 
desemnarea judecătorilor specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a integrității 
profesionale (în comun cu Consiliul Superior al Magistraturii).” 
 

C. Crearea bazei metodologice pentru investigarea infracțiunilor de corupție 
În anul 2016 a fost elaborat Ghidul metodologic: „Investigarea cauzelor de corupție” în cadrul 
Proiectului „Consolidarea supremației legii și protecției a drepturilor omului în Moldova”, finanțat de 
Ministerul Federal pentru Europa, Integrare și Afacerile Externe al Austriei, cofinanțat și implementat 
de PNUD Moldova, în cooperare cu Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului. Ghidul urmează 
a fi ajustat la modificările aduse prin noua Lege a procuraturii și lansat public în versiune finală. 
 

D. Reducerea marjei de discreție a reprezentanților sectorului justiției  
Ministerul Justiției a elaborat și a promovat un proiect de lege pentru modificarea și completarea unor 
acte legislative (adoptat de Parlament prin Legea nr. 122 din 3 iunie 2016, care are drept scop 
promovarea unor soluții de ordin normativ pentru eliminarea normelor vulnerabile din perspectiva 
unei marje de discreții excesive sau pentru diminuarea efectului acestora, inclusiv pentru precizarea 
marjei de discreție oferite actorilor din sectorul justiție.Această Lege asigură realizarea următoarelor 
obiective:• formularea normelor și regulilor de procedură în mod imperativ, normele dispozitive 
urmînd a fi incluse doar cu titlu de excepție, atunci cînd legiuitorul nu poate 

                                                           
38http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366344 
39http://cna.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8xNDc5MTQzX21kX3JhcG9ydHVsX2RlX2FjLnBkZg%3D%3D 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366344
http://cna.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8xNDc5MTQzX21kX3JhcG9ydHVsX2RlX2FjLnBkZg%3D%3D
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determina/prevedea/anticipa cu exactitate circumstanțele și modul de comportament al persoanelor, 
consecințele acțiunilor;• actele îndeplinite în cadrul procedurilor să fie de fiecare dată motivate, 
pentru a asigura accesibilitatea (înțelegerea motivelor) lor și a evita orice suspiciuni privind legalitatea 
și temeinicia lor;• stabilirea de fiecare dată a unor termene precise pentru îndeplinirea actelor 
procedurale. Inexistența unor termene concrete provoacă condiții și situații de discreție excesivă 
pentru subiecții abilitați cu îndeplinirea atribuțiilor respective; • toate actele, măsurile și acțiunile 
îndeplinite în cadrul procedurilor (penale, civile, contravenționale) să poată fi supuse unui mecanism 
de control/contestare, astfel încît de fiecare dată să fie excluse rea-voința, subiectivismul și arbitrariul 
la îndeplinirea lor.  
 

E. Consolidarea proceselor de interacțiune și informare a societății despre acțiunile anticorupție 

În cadrul instruirilor anticorupție și activităților de interacțiune civilă, efectuate de CNA, se comunică 
funcționarilor publici și grupurilor sociale despre noile instrumente de prevenire a comportamentului 
corupțional cum ar fi testarea integrității profesionale.Pe parcursul anului 2016, în vederea 
sensibilizării cetățenilor privind cultura anticorupție și implementarea principiului toleranță zero față 
de corupție, CNA a asigurat desfășurarea a 634 de instruiri anticorupție, cu 14% mai mult în raport cu 
aceeași perioadă a anului precedent  (555 în anul 2015). Audiența toată a fost de 24.725 persoane, 
dintre care: 12.123 (49%) – agenți publici, în cadrul a 374 activități de instruire; 12.053 (49%) – elevi și 
studenți, în cadrul a 251 activități de instruire; 549 (2%) – alte categorii (antreprenori, părinți și 
reprezentanții elevilor), în cadrul a 9 instruiri. Au fost desfășurate 5 sesiuni ale Clubului de presă 
pentru familiarizarea jurnaliștilor de investigație cu particularitățile activităților de prevenire și 
combatere a corupției,  cu suportul proiectului PNUD de consolidare a capacităților de prevenire și a 
celor analitice ale CNA. Procuratura Generală a publicat 10 comunicate de presă. De asemenea 
Procuratura a informat publicul prin intermediul știrilor (aproximativ 24 la număr) despre trimiterea în 
judecată atît a procurorilor cît și a judecătorilor, ofițerilor CNA, avocaților etc. , iar MAI a asigurat 
publicarea pe  pagina web a MAI,la secțiunea Prevenirea și combaterea corupției – 76 comunicate de 
presă. 
 

F. Extinderea procesului de testare la poligraf 
În anul 2016, CNA a desfășurat 63 teste cu aparatul poligraf (32 în 2015, 29 în 2014). Dintre acestea, 52 
la angajare, 4 în cadrul anchetelor de serviciu, 8 la solicitarea altor instituții. În anul 2014, CNA s-a 
angajat să elaboreze proiectul Hotărîrii Guvernului despre unele măsuri de realizare a Legii, pentru a 
demara activitatea de testare. La 19.06.2014 a fost aprobată HG nr. 475 prin care se aprobă 
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de stat pentru testări cu utilizarea 
poligrafului și Nomenclatorul funcțiilor în care se angajează (îndeplinesc serviciul) persoanele care cad 
sub incidența articolului 7 din Legea nr.269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la 
detectorul comportamentului simulat. La data de 30.10.2014, în cadrul primei ședințe a Comisiei a fost 
ales președintele acesteia și au fost aprobate o serie de acte necesare funcționării acesteia și pentru 
înregistrarea poligrafologilor.  Urmare a înregistrării Regulamentului pentru înregistrarea și atestarea 
poligrafologilor de către MJ, la data de 02 martie 2016 poligrafologii au fost înregistrați în Registrul 
special creat în acest sens și au demarat nemijlocit activitatea de aplicare a testării. Poligrafologii sunt 
responsabili de testarea obligatorie la angajare, precum și pentru testarea benevolă care are loc doar 
în cadrul unui dosar penal, la dorința unei din părți. Pînă acum nu a fost mediatizată testarea benevolă 
deoarece poligrafologii nu erau înregistrați.  Totodată, în anul 2013 în instituțiile publice erau 6 
poligrafologi (CNA – 2, MAI – 2, SIS – 2) care au fost instruiți și au primit certificat de atestare. Avînd în 
vedere că procedurile de adoptare a Hotărîrii Guvernului, înregistrare la MJ, realizarea de către 
Comisia de stat a procedurilor preparatorii a durat atît de mult, certificatele poligrafologilor care au 
valabilitatea de 2 ani expiră în curând. În legătură cu aceasta, CNA a expediat o solicitare pentru 
organizarea unor cursuri repetate destinate poligrafologilor, pentru a putea prelungi valabilitatea 
atestării acestora. La moment, testarea benevolă nu poate fi mediatizată pe larg, deoarece capacitățile 
poligrafologilor atestați la moment sunt condiționate de reînnoirea certificatelor, precum și încetarea 
din funcție a 4 poligrafologi din cei existenți. 
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CSP la 24.10.2016 a încheiat un Acord de Colaborare cu CNA în vederea asigurării realizării procesului 
de efectuare a testărilor obligatorii la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Candidații la 
funcția de Procuror General (6 procurori în funcție) au fost primii în privința cărora s-a aplicat acest gen 
de testare, realizată în condițiile Legii nr.269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la 
detectorul comportamentului simulat (poligraf), în conformitate cu pct.10.9 din Regulamentul CSP 
(Concursul pentru numirea în funcție de Procuror General), aprobat prin Hotărîrea CSP nr. 12-225/16 
din 14.09.2016.    
 
Totodată, CSM a remis un demers în adresa CNA privind posibilitatea testărilor obligatorii a 
judecătorilor cu detectorul comportamentului simulat (poligraf). CSM din lipsa resurselor financiare, a 
solicitat CNA, suportul în vederea efectuării testelor poligraf a candidaților la funcția de judecător. 
CNA, și-a exprimat acordul pentru  efectuarea testelor poligraf, în dependență de volumul de lucru al 
poligrafologului, deoarece la moment în cadrul instituției activează un singur specialist. Prin urmare, 
CSM va demara procesul de încheiere a unui acord de colaborare precum și coordonare cu CNA în 
vederea efectuării testelor poligraf pentru candidații la funcția de judecător. Pînă la moment, CNA nu a 
primit solicitări de efectuare a testelor cu aparatul poligraf din partea CSM. 
 

G. Acțiuni mai insistente de combatere a corupției în sectorul justiției 
Potrivit Raportului de activitate a CNA pentru anul 2016, printre instituțiile și organizațiile cele mai 
afectate de flagelul corupției au fost și cele din justiție - 36 acte de corupție (din ele, 16 au fost 
documentate în comun cu Procuratura). În anul 2016, activitatea CNA a fost axată prioritar pe 
contracararea, în comun cu Procuratura și Consiliul Superior al Magistraturii, a crimelor cu rezonanță 
socială sporită comise cu implicarea a 27 de judecători - persoane care dețin funcții de demnitate 
publică, 6 executori judecătorești, 21 avocați, 10 angajați ai instituțiilor din subordinea Ministerului 
Justiției (Penitenciare, birouri de probațiune etc.), 2 experți judiciari. […] Dosarele cu rezonanță socială 

sporită în acest domeniu au fost următoarele:  Dosarele penale pornite pe faptul spălării banilor în 
sumă de peste 20 miliarde de dolari proveniți din Federația Rusă, prin sistemul bancar al Republicii 
Moldova, a fost cel mai complex caz din domeniul justiției documentat în perioada de referință. Astfel, 
în rezultatul investigațiilor speciale efectuate în cadrul a 16 cauze penale, pornite pe faptul spălării 
banilor, au fost reținuți și arestați 15 magistrați și 3 executori judecătorești. […]Totodată, pe numele 

unui judecător și unui executor judecătoresc au fost emise ordonanțe de căutare internațională.  La 
23.03.2016, a fost reținut judecătorul din cadrul Judecătoriei Drochia, bănuit de comiterea coruperii 

pasive. […].  În sistemul penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției au fost depistate acte de 
corupție cu implicarea funcționarilor cu posturi de conducere și avocaților. Astfel, ofițerii CNA au 
curmat tentativa de trafic de influență comisă de fostul șef al Penitenciarului nr. 5 din Cahul și un 

avocat. […].  Pentru tentativa de corupere pasivă a fost reținut șeful Biroului de probațiune Dubăsari și 
consilierul acestuia. […] 
 
RESTANȚE/SOLUȚII 

În temeiul deciziei GL sectorial pentru Pilonul IV al SRSJ a fost calificată ca nerealizată doar Acț. 
4.3.4.p.2Actualizarea și optimizarea structurii și conținutului paginilor web ale instanțelor judecătorești  
în vederea publicării hotărîrilor judecătorești privind condamnarea reprezentanților sectorului justiției 
pentru acte de corupție. Chiar dacă hotărîrile judecătorești adoptate în privința judecătorilor care au 
comis acte de corupție sunt publicate și pe pagina web a CSM (http://csm.md/informatii-
utile/sentinte.html), totuși sentințele privind condamnarea reprezentanților sectorului justiției pentru 
acte de corupție nu pot fi accesate pe paginile web/portalul instanțelor judecătorești, deoarece 
motorul de căutare nu permite identificarea sentințelor respective. În acest context este rațional ca în 
procesul de restructurare a portalului instanțelor în condițiile optimizării numărului de instanțe să fie 
inclusă opțiunea de rigoare (la nivel PIGD și la nivel de publicare a sentințelor). 
 

http://csm.md/informatii-utile/sentinte.html
http://csm.md/informatii-utile/sentinte.html
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Reiterăm necesitatea asigurării în continuare a aplicării efective în practică a noilor instrumente 
anticorupție: evaluarea integrității instituționale, confiscarea extinsă și infracțiunea de „îmbogățire 
ilicită”, aplicarea acestor instrumente reprezentând o condiționalitate a Matricei de politici. 
 
Adițional este important ca în perioada imediat următoare să fie depusă toată diligența și insistența 
necesară pentru punerea adecvată în aplicare apachetului de integritate: crearea ANI și utilizarea  
instrumentelorpromovat de acest pachet (controlul averilor și intereselor personale, aplicarea 
confiscării civile etc.). 

IV.5 Pilonul V.  Rolul justiției în dezvoltarea economică 

 
Obiectivul specific al Pilonului V este „Implementarea unor măsuri prin intermediul cărora sectorul 
justiției ar contribui 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. Din cele 28acțiuni,  la data de 31 decembrie 2016 – 26 sunt realizate, 2 
acțiuni fiind calificate ca desuete.Astfel, acțiuni realizate parțial sau nerealizate nu au fost 
înregistrate la Pilonul V.  
 
 
Tabel nr. 11. Nivelul de realizare a acțiunilor Pilonului V, conformMetodologiei GL 

Total acțiuni planificate 
pînă în 2016 

Acțiuni realizate Acțiuni realizate 
parțial 

Acțiuni nerealizate Acțiuni desuete 

28 26 0 0 2 

100% 93% 0% 0% 7% 

 
REALIZĂRI  

A. Consolidarea instituției medierii și sporirea capacităților profesionale ale mediatorilor 
La Institutul Național al Justiției au fost organizate 2 cursuri de instruire în domeniul medierii cu 
tematica: „Medierea în cauzele minorilor” și „Medierea și arbitrajul - mijloace alternative de 
soluționare a litigiilor în cauze penale, civile și comerciale”.Au fost delegați și instruiți la seminarele 
respective 44 judecători. 
 
S-a creat un grup de lucru pentru elaborarea curriculei de studii în domeniul medierii. Au fost 
desemnate 2 instanțe Pilot, pentru organizarea medierii prin activități pro-active (Judecătoria Bălți și 
Judecătoria Botanica, mun. Chișinău). 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. Au fost realizate 7 interviuri cu experți internaționali și 7 interviuri cu experți naționali publicate 
pe site-ul Consiliului de mediere. Au fost organizate și difuzate 2 emisiuni la postul de radio „Radio 
Plai”; 1 emisiune la postul TV Jurnal TV; 1 emisiune la postul TV „Neața”. A fost elaborate logo-ul și 
sloganul Campaniei de promovare a medierii, precumși un spot video despre beneficiile medierii. Au 
fost organizate evenimente publice în Bălți, Căușeni, Cahul și Ungheni și au fost elaborate broșuri cu 
tema „Ce trebuie să cunoști despre mediere”, pliante cu tema „Ce este medierea” și „Cine este 
mediatorul”, flayere cu tema „Medierea școlară” și „Medierea în protecția drepturilor omului”; Banner 
roll-up cu tema „Beneficiile medierii”. 
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B. Informatizarea procesului de înregistrare a agenților economici 
Registrul unic al agenților economici și organizațiilor necomerciale a fost conceptualizat ca o platformă 
unică pentru înregistrarea tuturor entităților cu statut de persoană juridica dar și a celor cu statut de 
persoană fizică cu calitatea de agenți economici de toate tipurile (societăți comerciale, organizații 
necomerciale, instituții, birouri ale profesiilor juridice, etc.). Registrul unic al agenților economici și 
organizațiilor necomerciale este interconectat cu serviciul electronic guvernamental de autentificare și 
control al accesului (MPass), conform Hotărîrii Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013, cu serviciul 
guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), conform Hotărîrii Guvernului nr. 405 din 2 iunie 
2014 și cu Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay), conform Hotărîrii Guvernului nr. 280 
din 24 aprilie 2013. 
 
Registrul a fost dezvoltat. Pe parcursul anului 2016 au avut loc numeroase întruniri cu dezvoltatorii 
sistemului și beneficiarii acestuia (Ministerul Justiției, Camera Înregistrării de Stat) unde a fost 
prezentat registrul și au fost propuse îmbunătățiri. În luna decembrie a avut loc instruirea angajaților 
Camerei Înregistrării de Stat privind utilizarea registrului. În urma testării registrului au parvenit 
propuneri de îmbunătățire a acestuia. Ulterior, a fost elaborat caietul de sarcini pentru achiziționarea 
serviciilor de dezvoltare și mentenanță post-implementare în baza căruia urmează a fi demarată 
procedura de achiziții. Registrul poate fi accesat la adresa: https://regunic.justice.gov.md/ 
 
RESTANȚE/SOLUȚII 

GL sectorial pentru Pilonul V  nu a identificat nici o restanță/acțiune nerealizată pentru Pilonul V și nici 
o acțiune realizată parțial. Doar 2 acțiuni au fost declarate desuete: Acț.5.1.1.p.1 - Efectuarea studiului 
datelor statistice privind: a) numărul de cereri depuse în cauzele economice în instanțele de pe raza 
sediului (domiciliului) părților; b) numărul agenților economii înregistrați în unitățile administrativ-
teritoriale, care pot fi implicați în cauzele economice și Acț. 5.1.2.p.6. - Elaborarea recomandărilor 
metodice și a principiilor directoare de aplicare a mecanismelor alternative de soluționare  a  
disputelor. Motivul desuetudinii acestor acțiuni stabilit de GL este că acestea și-au pierdut din 
actualitate (în cazul primei acțiuni) și faptul că acestea sunt acoperite de alte măsuri din PAISRSJ 
(acțiunea a doua de mai sus). 
 
În condițiile celor relatate cu privire la Pilonul V este important să se mențină și să fie consolidate 
rezultatele obținute în transpunerea în practică a măsurilor deja adoptate. 
 

IV.6 Pilonul VI.Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției 
 
Obiectivul specifical Pilonului VI este „Asigurarea respectării efective a drepturilor omului în 
practicile și politicile juridice”. 
 
Acțiunile acoperite de Pilonul VI al SRSJ sînt axate pe cinci direcții strategice:  

1. Consolidarea rolului Curții Constituționale 
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. Dintre acțiunile planificate 
pentru realizare pînă la data de 31 decembrie 2016 – 88 acțiuni sunt realizate, 11 realizate parțial, iar 
1 desuetă.  
 

https://regunic.justice.gov.md/
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Tabel nr. 12. Nivelul de realizare a acțiunilor Pilonului VI 

Total acțiuni planificate 
pînă în 2016 

Acțiuni realizate Acțiuni realizate 
parțial 

Acțiuni nerealizate Acțiuni desuete 

100 89 10 - 1 

100% 89% 10% - 1% 

 
Analizând dinamica acțiunilor programate în cadrul Pilonului VI am putea constata menținerea 
progresului bun al acestora, pentru anul 2016 aceste acțiuni fiind realizate în proporție de88%.  
 
REALIZĂRI: 

 
A. Consolidarea infrastructurii normative, organizaționale și funcționale a sistemului 

penitenciar 
În 2016, Parlamentul a adoptat la 23 decembrie în I lectură proiectul Legii cu privire la sistemul 
administrației penitenciare40, scopul căreia este de a reforma sistemul penitenciar, de a contribui la 
formareași menținerea unui personal profesionist, demilitarizat și cu un statut permanent care să le 
acorde dreptul la avantajele unei cariere administrative. 
 
De asemenea, cu asistența proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Sprijin acordat sistemelor de 
executare, probațiune și reabilitare în Moldova” (EUTAP4), a fost elaborat Raportul de analiză detaliată 
a necesităților financiare ale sistemului penitenciar. Scopul principal al exercițiului a fost cartografierea 
și analiza  necesităților financiare a instituțiilor penitenciare pentru creșterea gradului de precizie și 
calității estimărilor financiare care pot fi utilizate în procesul de pregătire a Cadrului Bugetar pe 
Termen Mediu (CBTM) și proiectului bugetului de stat în partea ce privește sistemul penitenciar. 
Recomandările analizei efectuate au fost utilizate în procesul de estimare a impactului financiar al 
Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru anii 2016 – 2020. 
 
În 2016 a fost creat un grup de lucru pentru elaborarea propunerilor de modificare a Codului de 
executare. Conceptul modificărilor presupune instituirea unui sistem progresiv de executare a 
pedepselor privative de libertate, care constă în diferențierea modului de executare a pedepsei în 
funcție de conduita și progresul condamnatului în perioada executării pedepsei. Instituirea sistemului 
progresiv de executare a pedepsei, presupune modificarea amplă a legislației execuțional-penale și a 
cadrului normativ conex, iar reieșind din amploarea modificărilor propuse, întocmirea unui proiect de 
act legislativ coerent și consecvent ce durează în timp. Totodată, pe parcursul semestrului I al anului 
2016, de către DIP, cu suportul proiectului ”Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune și 
reabilitare în Moldova” EUTAP4, a fost realizat Raportul de expertiză „Concept pentru dezvoltarea 
planurilor integrate de tratament pentru adulți/minori”. Urmare a studiului efectuat, a fost inițiată 
modificarea procedurilor aplicate persoanelor deținute, ce țin de: individualizarea intervenției 
recuperative; dezvoltarea și promovarea, la nivel sistemic, a unei Oferte standardizate a activităților și 
programelor educative, de asistență psihologică și socială; elaborarea planului individualizat de 
executare a pedepsei și aplicarea mecanismului de monitorizare a activităților educative, sociale, 
ocupaționale oferite deținuților. 
 
Pe parcursul anului 2016, de către DIP s-au desfășurat lucrări de construcție/reconstrucție, după cum 
urmează: în Penitenciarul nr.3-Leova au fost inițiate lucrările pentru reconstrucția unui bloc de regim 
cu trei nivele, pentru regim inițial cu replanificarea blocului în sistem celular de detenție și curți de 
plimbare separate - construcția unei cazangerii noi, cu aplicarea noilor utilaje pe combustibil solid - 
schimbarea rețelelor inginerești exterioare de distribuție. Concomitent au fost finisate lucrările de 
termoizolare a fațadelor, construcția noului acoperiș din profil metalic pe schelet de ferme de oțel, de 
consolidare și replanificare interioară a imobilului; în Penitenciarul nr.10-Goian, s-a propus 

                                                           
40http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3415/language/en-US/Default.aspx 

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3415/language/en-US/Default.aspx
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reconstrucția a 3 blocuri (regim, studii și medical), construcția unei cazangerii noi pe combustibil solid 
și a unei stații de purificare a apelor reziduale și reconstrucția rețelelor inginerești exterioare. 
Realizarea acestuia va spori capacitatea instituției cu 130 locuri de detenție noi. La moment au loc 
lucrări de terasament, de reconstrucție a blocului de studii (lucrări de finisare interioară și exterioară), 
a blocului de detenție (lucrări de finisare interioară) și a celui medical (lucrări de demolare și 
construcție a unui acoperiș nou). Finalizarea obiectului fiind preconizată pentru finele anului 2017. În 
privința construcției Casei de arest din mun. Bălți, în semestrul I al anului 2016, s-au desfășurat lucrări 
de edificare a turnului de legătură și de finalizare a 2 blocuri de regim, iar celelalte 2 blocuri, fiind 
finalizate doar pînă la nivelul I. Finisarea obiectului, conform clauzelor contractuale, este prevăzută 
pentru 31 decembrie 2016, însă luând în considerare că finanțarea a fost efectuată în mărime de circa 
3%  anual, respectarea termenului a fost imposibilă.  
 

B. Continuarea eforturilor de consolidare a sistemului justiției juvenile  
În 2016, CNAJGS a elaborat Standardele de calitate ale activității avocaților care acordă asistență 
juridică garantată de stat în cauzele contravenționale cu implicarea copiilorși Standardele de calitate 
ale activității avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele civile cu implicarea 
copiilor, în cadrul proiectului Consolidarea mecanismului de asigurare a calității asistenței juridice 
garantate de stat acordate copiilor, implementat în parteneriat cu UNICEF MOLDOVA. Standardele au 
fost aprobate de către CNAJGS prin Hotărârea nr. 4 din 10 februarie 2017. De asemenea în 2016,  au 
fost organizate un număr mare de instruiri inclusiv pentru avocații din lista specializată la subiectele: 
Standardele și procedurile justiției pentru minori: competențe și abilități speciale pentru lucrul cu copiii; 
Acordarea asistenței juridice garantate de stat copiilor victime sau martori ai infracțiunilor;Acordarea 
asistenței juridice garantate de stat copiilor implicați în sistemul de justiție penală; Acordarea asistenței 
juridice garantate de stat copiilor implicați în sistemul de justiție penală; Acordarea asistenței juridice 
garantate de stat copiilor victime sau martori ai infracțiunilor. 
 
Cu privire la funcționarea în incinta instanțelor de judecată, a procuraturilor și a comisariatelor de 
poliție a spațiilor destinate asistenței și audierii copiilor, în 2016 au avut loc 108 audieri în condiții 
speciale. Cît privește amenajarea acestor camere în cadrul MAI, se poate enunța că la Inspectoratul 
Național al Poliției sunt amenajate 5 camere, la Procuratură 8 camere, în instanțele de judecată 17 
camere. La moment lipsesc aceste camere în 23 de unități, aproximativ 50%.  
 
Prin Ordinul DIP nr.483 din 13 octombrie 2016, a fost aprobată Metodologia privind Planul individual 
de executare a pedepsei penale pentru minori. 
 
Pe parcursul semestrului I al anului 2016, au beneficiat de studii generale - 59 deținuți, de instruire 
vocațională - 32 deținuți, după cum urmează: 10 deținuți minori au beneficiat de instruire și au absolvit 
cursurile la meseria “Bucătar”; 8 deținuți au beneficiat de instruire la specialitatea ,,Frizer”; 4 deținuți 
au beneficiat de instruiri la specialitatea “Pizzar” (Penitenciarul nr.10-Goian); 10 deținuți au beneficiat 
de instruire la specialitatea „Mecanic Auto” (Școala de Meserii nr. 9 din Chișinău). 
 
INP în colaborare cu Asociația Obștească „Sănătate pentru Tineri” și Centrul de Resurse la nivel 
Național în Serviciile de Sănătate Prietenoase Tinerilor „NEOVITA”, a pilotat/implementat Programul 
„15” – o tehnologie eficientă și modernă de lucru în grup cu adolescenții și părinții acestora, care a 
avut loc în incinta CSPT „NEOVITA” (mun. Chișinău, str. Socoleni, nr. 19), în zilele de marți și joi, în 
perioada 26 aprilie – 21 iunie 2016. Ca urmare, au fost identificate BP municipale cu implicarea 
minorilor aflați în evidență cu părinții acestora sau a persoanelor apropiate: Centru (2 minori/1 adult), 
Buiucani (2 minori/2 adulți ), Ciocana (1 minor/4 adulți). În cadrul proiectului „Cooperarea 
transfrontalieră pentru fortificarea prevenirii delicvenței/crimei juvenile în Moldova”, implementat de 
Asociația Obștească „Terre des hommes Moldova”, cu sprijinul financiar al Ambasadei Olandei în 
România în cadrul Programului MATRA a fost identificată posibilitatea achiziționării unui „Program de 
intervenție pentru reducerea comportamentelor infracționale ale adolescenților aflați în situații de 
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risc”, iar 8 consilieri de probațiune au urmat formarea la programul sus-menționat, care afost pilotat 
de către consilieri de probațiune în luna septembrie 2016 și acum se află în derulare.În colaborare cu 
Centrul pentru Cooperare Juridică Internațională (CILC), în cadrul proiectului Uniunii Europene „Sprijin 
acordat sistemelor de executare, probațiune și reabilitare în Moldova” (EUTAP 4), au fost desfășurate 
instruiripentru consilierii de probațiune privind aplicarea Programului probațional „Prevenirea 
violenței la minori”, ca rezultat acesta a fost reajustat în Programul probațional de diminuare a 
agresivității și transmis INP.  
 

C. Consolidarea sistemului de probațiune și a instrumentarului acestuia 
În 2016 au fost puse în aplicare prevederile Regulamentului  revăzut la finele anului 2015 cu privire la 
organizarea și funcționarea organelor de probațiune; au fost recrutate și angajate în funcția de 
consilier de probațiune 11 persoane cu studii în domeniul psihologiei și asistenței sociale. 
 
La 8 decembrie 2016, Guvernul prin Hotărârea nr. 1322 a aprobat Regulamentul privind monitorizarea 
electronică a persoanelor, care reglementează modul, condițiile și procedura de monitorizare 
electronică a persoanelor.Potrivit HG 1322/2016, sînt supuse monitorizării electronice:persoanele 
liberate de pedeapsă penală în conformitate cu art. 89 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV 
din 18 aprilie 2002și persoanele condamnate care se deplasează fără escortă sau cei care se 
deplasează pe o perioadă scurtă de timp în afara penitenciarului, în conformitate cu articolele 216 și 
217 din Codul de executare al Republicii Moldova, nr.443-XV din 24 decembrie 2004.Monitorizarea 
electronică se aplică pentru a urmări respectarea obligațiilor și restricțiilor stabilite de către instanța de 
judecată, sau, după caz, obligației/restricției stabilite de către șeful instituției penitenciareși se 
efectuează de către organele de probațiune, în colaborare cu instituțiile penitenciare, organele de 
poliție și cu alte autorități publice în conformitate cu legislația. 
 
În perioada 15 mai – 31 iunie 2016 sistemul de evidență electronică a fost aplicat de către consilierii de 
probațiune la nivel național, fiind introduse și procesate circa 2000 dosare personale ale subiecților 
probațiunii. Totodată, la această etapă au fost semnalate unele probleme/dificultăți ce urmează a fi 
soluționate. În semestrul II, 2016  a fost identificat grupul țintă de monitorizare electronică, parvenind 
în evidența birourilor de probațiune 2 Decizii ale Curții de Apel Chișinău, privind aplicarea obligațiunii 
cu monitorizarea electronică în privința a 3 subiecți de probațiune, 1 subiect în cadrul BP Buiucani, 
mun. Chișinău și 2 subiecți în cadrul BP Cimișlia, care urmează să fie monitorizați electronic . În acest 
sens,  de către Inspectoratul Național de Probațiune a fost încheiat contractul de achiziții publice nr.8 
din 29.03.2016 cu SRL „Europarc”, în scopul procurării dispozitivelor electronice în număr de 100 
bucăți și a licenței de utilizare soft.  Expertul IT a Proiectului Sprijin acordat Sistemelor de executare, 
Probațiune și Reabilitare în Republica Moldova a lucrat asupra identificării posibilității de integrare a 
dosarului electronic personal E-Probațiune la platforma M-Connect.  
 

D. Continuarea procesului de modernizare și informatizare a sistemului de evidență a cazurilor 
de reținere, arest și detenție 
Sistemul  electronic de evidență a cazurilor de reținere, arest și detenție a fost elaborat, iar soluția 
tehnică a fost implementată pentru inițierea pilotării acesteia. Sistemul are drept scop înregistrarea și 
evidența  tuturor cazurilor de reținere, arest și  detenție și de a deservi angajaților organelor de drept 
cu care acestea interacționează. În baza ordinului Ministerului Justiției nr.28 din 3 februarie 2015 și 
ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr.26 din 4 februarie 2015 în cadrul Inspectoratului General al 
Poliției al MAI au fost desemnate trei inspectorate teritoriale  care au primit în gestiune versiunea Pilot 
pentru a fi testată de către angajatorii instituțiilor vizate și anume: 1. Direcția de poliție a 
mun.Chișinău; 2. Inspectoratul de poliție Anenii Noi; 3. Inspectoratul de Poliție Orhei. Echipa MAI urma 
ca împreună cu grupul de lucru să analizeze în ce măsură sistemul corespunde necesităților și să-l 
definitiveze din punct de vedere tehnologic. Pentru a asigura continuitatea și buna funcționare a 
sistemului este necesară ca în a doua etapă a proiectului să se asigure conexiunea  și cu alte sisteme: 
RICC (MAI), InfoPG (Procuratura), Sistemul informațional automatizat „Registrul informațiilor 
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criminalistice și criminologice” (Urărire penală: E-Dosar), PIGD (instanțele de judecată), DIP (Registrul 
deținuților), Serviciul vamal. 

 
E. Crearea bazei legale privind reabilitarea victimelorinfracțiunilor 

În vara anului 2016, prin Legea nr. 137 din 29 iulie, Parlamentul a adopta o lege inovatoare pentru 
sistemul juridic al R. Moldova – Legea cu privire la reabilitatea victimelor infracțiunilor. Prevederile legii 
au ca scop crearea cadrului legal pentru asigurarea unor condiții minime de reabilitare a victimelor 
infracțiunilor, precum și pentru protecția și asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale 
acestora; reglementează categoriile de victime ale infracțiunilor cărora li se aplică prevederile sale, 
organizarea și funcționarea mecanismului de protecție și reabilitare a victimelor infracțiunilor, modul și 
condițiile de compensare financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracțiune. Legea a stabilit 
că „victimă a infracțiunii” semnifică persoana fizică vătămată, mental sau fizic, care înregistrează o 
suferință emoțională sau o pierdere materială, cauzată direct prin infracțiune, conform Codului penal, 
precum și soțul, copiii și persoanele aflate la întreținerea persoanei decedate în cazul serviciilor de 
suport prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. b) și d). La elaborarea Legii s-a ținut cont de practica Estoniei, 
Letoniei, Lituaniei, României, precum și a altor state cu un sistem legislativ compatibil cu cel din 
Republica Moldova în domeniul dat. 
 
 
RESTANȚE/SOLUȚII 

GL sectorial pentru Pilonul VI a calificat realizate parțial următoarele acțiuni: Acț. 6.1.1.p.3 - Elaborarea 
proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională  şi a Codului  jurisdicţiei constituţionale (în 
variantă nouă);Acț. 6.1.2. p.2 Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituțională  și a 
Codului  jurisdicției constituționale (în variantă nouă);6.1.3.p.2 - Elaborarea proiectului de lege cu 
privire la Curtea Constituţională  şi a Codului  jurisdicţiei constituţionale (în variantă nouă;)6.1.4.p.2 
Elaborarea planului de instruire a personalului Curții Constituționale;6.1.4.p.3 – Instruirea personalului 
Curții Constituționale; 6.2.2.p.2 - Elaborarea planului de dezvoltare instituţională a Centrului pentru 
Drepturile Omului, inclusiv a proiectului de modificare a cadrului normativ privind finanţarea 
instituţiei6.4.4.p.3Elaborarea și implementarea sistemului electronic de evidență a cazurilor de 
reținere, arest și detenție; Acț. 6.4.6. p.2  Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și 
altor rele tratamente;6.5.8.p.2 - Crearea mecanismului de planificare individuală a executării 

pedepsei;6.5.8.p.3 - Elaborarea şi implementarea de noi programe cognitiv-comportamentale pentru 
deţinuţi. 
 
Rezumând cele enunțate mai sus, se pare că sînt restante încă activitățile legate de reforma Curții 
Constituționale și sistemului penitenciar (inclusiv, în partea ce ține de lansarea și menținerea unor 
instrumente electronice), chiar dacă au fost înregistrate unele progrese. Vom nota adițional că 
acțiunile arătate mai sus au fost incluse în anexa HP 259/2016 care a extins termenul de executare 
până la finele anului 2017. 

 
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 actorilor 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 dezvoltarea 
politicilor 

2. Armonizarea cadrului instituțional și legal al sectorului justiției cu standardele europene 
3. Coordonarea asistenței donatorilor externi și schimbul de informații cu sectorul 

neguvernamental 
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Conform PAISRSJ pentru anii 2011–2016, în Pilonul VII sunt prevăzute pentru realizare 44 de 
acțiuni. 
 
Așa cum poate fi observat din tabelul de mai jos, din cele44acțiuni – 40 sunt realizate, 3 realizate 
parțialși1 acțiune nerealizată. Nici o acțiune din Pilonul VII nu a fost calificată drept desuetă sau 
irelevantă.  
 
Tabel nr.  Nivelul de realizare a acțiunilor Pilonului VII, conformMetodologiei GL 
Total acțiuni planificate 

pînă în 2016 

Acțiuni 

realizate 

Acțiuni realizate 

parțial 

Acțiuni nerealizate Acțiuni 

irelevante/desuete 

44 40 3 1 0 

100% 91% 7% 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. Avansarea proiectului Legii cu privire la actele normative 
Proiectul Legii cu privire la actele normative a fost constant invocat ca o restanță a Pilonului VII. În anul 
2016, totuși, s-au produs evoluții pozitive, proiectul fiind aprobat de Guvern la 18 octombrie 2016 prin 
Hotărârea nr.1158 și remis Parlamentului spre examinare. 
 
Proiectul a fost inclus în agenda Legislativului și adoptat în prima lectură la ședința 2 martie 201741. 
Proiectul Legii privind actele normative oferă un cadru legal unificat al procesului de elaborare a 
actelor normative, acordând în același timp suficiente garanții de eficiență, transparență și 

previzibilitate a acestora. Prin promovarea proiectului se urmărește:  eliminarea dublelor standarde 

în ceea ce privește procesul de elaborare a actelor normative;  crearea unui cadru normativ unitar, 
bazat pe principii unice aplicabile procesului elaborării actelor normative, indiferent de organul 

emitent;  asigurarea respectării principiului transparenței în procesul decizional;  reglementarea 

modului de funcționare a sistemului informațional e-Legislație;  asigurarea clarității conținutului 

actelor normative, care să devină accesibile utilizatorilor;  organizarea colaborării autorităților și 
instituțiilor publice în procesul de elaborare a actelor normative. 
 
Notăm că un șir de acțiuni ale Pilonului VII calificate ca nerealizate sau realizate parțial de către GL 
sectorial VII sînt direct dependente de adoptarea proiectului Legii cu privire la actele normative. 
 

B. Transpunerea evaluărilor externe ale calității învățămîntului juridic superior din R. Moldova  
În contextul implementării SRSJ și luând în considerare recomandările experților europeni, a fost 
modernizată Curricula la programele de Drept pentru ciclurile I si II la 7 universități: USM, ASEM, 
USBalti, USPEE, UCCM, ULIM, UASM.  
 
Raportul cu privire la Evaluarea de inventariere a stării lucrurilor în procesul de reformare a 
învățământului juridic superior din Republica Moldova a fost postat pe site-ul oficial al ministerului 
edu.gov.md, la compartimentul „sistemul educațional” - „învățământ superior” - „asigurarea calității” 
http://edu.gov.md/ro/content/asigurarea-calitatii-1. Totodată, în perioada de referință au fost 
organizate 2 seminare de instruire tematice pentru 38 de specialiști, cu participarea experților străini. 
În conformitate cu Codul educației, art. 123 (3, 4) Agenția  Națională de Asigurare a Calității în 

                                                           
41http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3457/language/en-US/Default.aspx 

http://edu.gov.md/ro/content/asigurarea-calitatii-1
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3457/language/en-US/Default.aspx
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Învățământului Profesional  (ANACIP) urmează să elaboreze Metodologia de evaluare națională a 
calității învățămîntului juridic. 
 
Cu referire la evaluarea învățămîntului juridic (altul decât cel universitar), activitatea respectiva 
urmează a fi realizata de către ANACIP, potrivit Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea 
autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt 
profesional tehnic, superior și de formare continuă, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr.616 din 18 
mai 2016 . 
 

C. Continuarea procesului de pilotarea 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 legislativă. 
 
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-Legislație, a Sistemului 
informațional e-Legislație 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. 
 
Sistemul e-Legislație a fost elaborat și se află în regim de pilotare la 10 ministere, dintre care Ministerul 
Justiției. Din data de 29 februarie 2016 Ministerul Justiției pilotează acest registru cu Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare. Din 31 mai 2016, cu celelalte ministere. Registrul (baza de date) va 
fi lansat oficial după intrarea în vigoare a Legii cu privire la actele normative 
 
 
 
 
RESTANȚE/SOLUȚII 
 
Potrivit Raportului GL VII există o singură acțiune nerealizată - 7.2.1. p.3 -Realizarea evaluărilor 
naţionale ale calității învăţămîntului juridic (altul decît cel universitar) din Republica Moldova în 
conformitate cu bunele practici europeneiar 3 acțiuni realizate parțialși, anume: 7.2.2. p. 4 Realizarea 
unui manual privind elaborarea actelor normative; 7.2.3.  p. 3 Crearea bazei de date on-line privind 
procesul de elaborare a actelor normative (de la stadiul de proiect pînă la cel de act publicat); 7.2.4. p. 
2 Elaborarea proiectului de modificare a hotărîrilor Guvernului nr. 190 din 21 februarie 2007 privind 
crearea Centrului de armonizare a legislației și nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 cu privire la 
armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația  comunitară. Am notat mai sus, că cea mai 
pregnantă cauză a trenării este neadoptarea încă a proiectului Legii cu privire la actele normative. Or, 
adoptarea acestei Legi de către Parlament va permite înaintarea și promovarea mai rapidăa 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. 
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V. IMPLEMENTAREA PAISRSJ DE CĂTRE INSTITUȚIILE RESPONSABILE 

 
După cum am menționat în rapoartele anterioare, PAISRSJ vizează 22 instituții/entități implementatoare 
(sau categorii de subiecți) responsabile de executarea acțiunilor în condițiile și termenele prestabilite. 
 
Din cele 22 instituții implementatoare cea mai mare pondere a acțiunilor revine MJ – 261 acțiuni, fiind 
urmat de INJ (59), CSM (46) și PG (40 acțiuni)42. 
 
În tabelele de mai jos este prezentată situația implementării pe fiecare instituție în parte. Datele 
prezentate se referă la gradul de realizare a acțiunilordin PAISRSJ scadente în decembrie 2016. Tabelele 
reflectă numărul de acțiuni realizate, 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 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, MJ i-a revenit sarcina de a executa un total de 261 acțiuni, 
dintre care: 

Pilonul I 64 acțiuni (49 realizate, 8 realizate parțial, 2 nerealizate, 5 desuete) 
Pilonul II 38 acțiuni (29 realizate, 4 realizate parțial, 4 nerealizate, 1 desuetă) 
Pilonul III 32 acțiuni (26 realizate, 5 realizate parțial, 1 desuetă) 
Pilonul IV 21 acțiuni (18 realizate, 2 realizate parțial, 1 desuetă) 
Pilonul V 16 acțiuni (15 realizate, 1 desuetă) 
Pilonul VI 59 (53 realizate, 6 realizate parțial) 
Pilonul VII 31 (28 realizate, 3 realizate parțial) 

 
La momentul editării acestui raport, atestăm următoarea distribuție a gradului de realizare a 
acțiunilor: 
 
Tabel nr. 14. Nivelul de realizare a acțiunilor de către MJ 

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 
2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

261 218 28 6 9 

100% 84% 11% 2% 3% 

 

2. Consiliul Superior al Magistraturii 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, CSM i-a revenit sarcina de a executa un total de 47 acțiuni, 
dintre care 32 în Pilonul I (30 realizate, 2 realizate parțial), 13 în Pilonul IV (8 realizate, 2 realizate 
parțial, 1 nerealizată, 2 desuete), 1 în Pilonul V (1 realizată, 1 desuetă). 
 
Tabel nr. 15. Nivelul de realizare a acțiunilor de către CSM 

Acțiuni scadente în trimestrul 
IV, 2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

47 39 4 1 3 

100% 83% 9% 2% 6% 

 

                                                           
42A se vedea în acest sens și Figura de la pagina 41 a Raportului anual privind implementarea SRSJ pentru anul 
2015:http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2016/Raport_SRSJ_Ro_2016_v9_format_electronic.pdf 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2016/Raport_SRSJ_Ro_2016_v9_format_electronic.pdf


Raport anual 2016                                                                                              

 

49  

 

 
 

3. Institutul Național al Justiției 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, INJ i-a revenit sarcina de a executa un total de 59 acțiuni, 
dintre care 25 în Pilonul I (23 realizate, 1 realizate parțial, 1 desuetă), 5 în Pilonul II (4 realizate, 1 
realizată parțial)  4 în Pilonul III (2 realizate, 2 realizate parțial), 7 în Pilonul IV (7 realizate), 8 în Pilonul 
V (8 realizate), 10în Pilonul VI (10 realizate). 
 
Tabel nr. 16. Nivelul de realizare a acțiunilor de către INJ 

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 
2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

59 54 4 - 1 

100% 91% 7% - 2% 

 

4. Procuratura Generală43 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, PG i-a revenit sarcina de a executa un total de 40 acțiuni, 
dintre care 29 în Pilonul II (24 realizate, 5 realizate parțial), 2 în Pilonul IV (2 realizate), 7 în Pilonul VI (6 
realizate, 1 realizată parțial). 
 
Tabel nr. 17. Nivelul de realizare a acțiunilor de către PG 

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 
2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

38 32 6 - - 

100% 84% 16% - - 

 

5. Centrul Național Anticorupție 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, CNA i-a revenit sarcina de a executa un total de 8 acțiuni, 
dintre care 3 în Pilonul II (3 realizate), 5 în Pilonul IV (4 realizate, 1 desuetă) 
 
Tabel nr. 18. Nivelul de realizare a acțiunilor de către CNA 

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 
2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

8 7 - - 1 

100% 87% - - 13% 

 

6. Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, CNAJGS i-a revenit sarcina de a executa un total de 17  
acțiuni, dintre care 15în Pilonul III (12 realizate, 1 realizată parțial, 2 nerealizate), 2 în Pilonul VI (2 
realizate) 
 
Tabel nr. 19. Nivelul de realizare a acțiunilor de către CNAJGS 

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 
2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

17 14 1 2 - 

                                                           
43 2 acțiuni au fost atribuite Consiliului Superior al Procurorilor 
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100% 82% 6% 12% - 

 
 

7. Oficiul Avocatului Poporului (Centrul pentru Drepturile Omului) 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, OAP i-a revenit sarcina de a executa un total de 13 acțiuni, 
toate în Pilonul VI (11 realizate, 1 realizată parțial, 1 desuetă) 
 
Tabel nr. 20. Nivelul de realizare a acțiunilor de către OAP (CpDOM) 

Acțiuni scadente în trimestrul 
IV, 2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

13 11 1 - 1 

100% 84% 8% - 8% 

 
 

8. Comisia Națională de Integritate 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, CNI (ANI) i-a revenit sarcina de a executa 5 acțiuni,toate în 
pilonul IV (5 realizate) 
 
Tabel nr. 21. Nivelul de realizare a acțiunilor de către CNI 

Acțiuni scadente în trimestrul IV, 
2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

5 5 - - - 

100% 100% - - - 

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

9. Ministerul Afacerilor Interne 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, MAI i-a revenit sarcina de a executa un total de 10 acțiuni, 
dintre care1 în Pilonul I (1 realizată parțial), 6 în Pilonul II (5 realizate, 1 desuetă), 2 în Pilonul VI (2 
realizate)și 1 în Pilonul VII (1 realizată) 
 
Tabel nr. 22. Nivelul de realizare a acțiunilor de către MAI 

Acțiuni scadente în trimestrul 
IV, 2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

10 8 1 - 1 

100% 80% 10% - 10% 

 
 

10. Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, UNEJ i-a revenit sarcina de a executa 1 acțiuneînPilonul III (1 
realizată). 
 
Tabel nr. 23. Nivelul de realizare a acțiunilor de către UNEJ 

Acțiuni scadente în trimestrul 
IV, 2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 
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1 1 - - - 

100% 100% - - - 

 
 

11. Centrul de Guvernare Electronică 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, Centrului de Guvernare Electronică i-a revenit sarcina de a 
executa 2 acțiuniîn Pilonul V (2 realizate) 
 
Tabel nr. 24. Nivelul de realizare a acțiunilor de către Centrul E-gov 

Acțiuni scadente în trimestrul 
IV, 2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

2 2 - - - 

100% 100% - - - 

 
 

12. Curtea Constituțională 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, Curții Constituționale i-a revenit sarcina de a executa un total 
de 6 acțiuni în Pilonul VI (4 realizate, 2 realizate parțial) 
 
Tabel nr. 25. Nivelul de realizare a acțiunilor de către CC 

Acțiuni scadente în trimestrul 
IV, 2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

6 4 2 - - 

100% 67% 33% - - 

 
 

13. Instituțiile din sectorul justiției 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, instituțiile din sectorul justiției urmau să execute un total de 5 
acțiuniîn Pilonul VII (5 realizate) 
 
Tabel nr. 26. Nivelul de realizare a acțiunilor de către instituțiile din sectorul justiției 

Acțiuni scadente în trimestrul 
IV, 2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

5 5 - - - 

100% 100% - - - 

 
 

14. Organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, organele de autoadministrare a profesiilor conexe sistemului 
justiției le-a revenit sarcina de a executa un total de 3 acțiuniîn Pilonul III (1 realizată, 2 realizate parțial) 
 
Tabel nr. 27. Nivelul de realizare a acțiunilor de către organele de autoadministrare a profesiilor 

Acțiuni scadente în trimestrul 
IV, 2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

3 1 2 - - 
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100% 33% 67% - - 

 
 

15. Consiliul național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, CNROOND i-a revenit sarcina de a executa un total de 4 
acțiuniîn Pilonul VII (4 realizate). 
 
Tabel nr. 28. Nivelul de realizare a acțiunilor de către CNROOND 

Acțiuni scadente în trimestrul 
IV, 2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

4 4 - - - 

100% 100% - - - 

 
 

16. Serviciulde Informații și Securitate 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, SIS urma să execute 2 acțiuni în Pilonul IV (2 realizate) 
 
Tabel nr. 29. Nivelul de realizare a acțiunilor de către SIS 

Acțiuni scadente în trimestrul 
IV, 2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

2 2 - - - 

100% 100% - - - 

 
 

17. Curtea Supremă de Justiție 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, CSJ i-a revenit sarcina de a executa 1 acțiune în Pilonul IV (1 
realizată). 
 
Tabel nr. 30. Nivelul de realizare a acțiunilor de către CSJ 

Acțiuni scadente în trimestrul 
IV, 2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

1 1 - - - 

100% 100% - - - 

 
 

18. Ministerul Sănătății 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, MS i-a revenit sarcina de a executa 1 acțiuneîn Pilonul VI (1 
realizată). 
 
Tabel nr. 31. Nivelul de realizare a acțiunilor de către Ministerul Sănătății 

Acțiuni scadente în trimestrul 
IV, 2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

1 1  - - 

100% 100%  - - 
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19. Ministerul Educației 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, MEd i-a revenit sarcina de a executa 3 acțiuniîn Pilonul VII (2 
realizate, 1 nerealizată). 
 
Tabel nr. 32. Nivelul de realizare a acțiunilor de către Ministerul Educației 

Acțiuni scadente în trimestrul 
IV, 2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

3 2  1 - 

100% 67%  33% - 

 
 

20. Consiliul Superior al Procurorilor  

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, CSP i-a revenit sarcina de a executa 2 acțiuneîn Pilonul II (1 
realizată și una realizată parțial). 
 
Tabel nr. 33. Nivelul de realizare a acțiunilor de către Consiliul Superior al Procurorilor 

Acțiuni scadente în trimestrul 
IV, 2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

2 1 1 - - 

100% 50% 50% - - 

 
 

21. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

 
Acțiuni scadente 
Pentru toată perioada de acțiune a SRSJ, MMPSF i-a revenit sarcina de a executa 1 acțiuneîn Pilonul II (1 
nerealizată). 
 
Tabel nr. 32. Nivelul de realizare a acțiunilor de către Ministerul Educației 

Acțiuni scadente în trimestrul 
IV, 2016 

Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete/ 
Irelevante 

1 - - 1 - 

100% - - 100% - 

 
Analiza statistică a datelor din tabelele de mai sus, arată că unele din entitățile implementatoare au 
înregistrat un scor de 100%, acestea executând complet acțiunile care le-au revenit. Este vorba, în 
special, de CSJ, SIS, ANI, MS, UNEJ. O asemenea performanță poate fi explicată prin faptul că acestor 
instituții le-au revenit câte 1-5 acțiuni spre realizare, în raport cu alte autorități, care au avut un volum 
de acțiuni cu mult mai mare. Vom nota că MJ, CSM, INJ, PG, CNA, MAI, CNAJGS, OAP, instituții cărora 
le-au revenit spre executare zeci de acțiuni, oricum au înregistrat performanțe bune care variază de 
82% la 91%.  În același timp, este regretabil că unele instituții cărora le-a revenit executarea unui 
număr incomparabil de mic (doar 2 acțiuni) au înregistrat un scor de eficiență de doar 67%. 
 
În concluzia acestui capitol este important să se țină cont de un factor invocat în rapoartele anterioare 
și care, se pare, că a afectat eficiența, gradul de realizare și impactul acțiunilor SRSJ – inacțiunea 
autorităților, inclusiv ignorarea termenelor de realizare, dar și unele fluctuații și devieri neavenite. SRSJ 
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a fost concepută ca un document complex și multidimensional, direcțiile strategice și domeniile de 
intervenție specifică sînt interconectate și orice devieri/tergiversări/trenări pe unele din acestea au dus 
la diminuarea gradului de realizare a SRSJ și au afectat impactul scontat stabilit la etapa elaborării. 
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VI. EVOLUȚII, TENDINȚEȘI IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PAISRSJ ÎN PERIOADA 2011-2016 
 
Urmând abordările din rapoartele anterioare, în cadrul acestui capitoleste prezentată analizaunui set 
de indicatori și constatări atestate la expirarea celor 5 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 2016.  
 
 

VI.1  Cu referire la gradul de încredere în justiție 
 
Barometrul Opiniei Publice (BOP)44- sondaj de opinie bianual, realizat de către Institutul de Politici 
Publice, măsoară, inclusiv, gradul de încredere a populației înjustiție. 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 aprilie2017 constatăm un trend fluctuant: de 
la 18% în luna noiembrie 2011 pînă la 24% în luna aprilie 2017. Pentru detalii a se vedea Figura de mai 
jos.  
 

 
 
În raportul anterior (pentru 2015) am menționat că  ”încrederea în justiție este un subiect extrem de 
fragil, iar BOP măsoară percepțiile respondenților formate în baza informațiilor din mass-media, 
discursurilor și dezbaterilor publice, inclusiv, la nivel politic, 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”. 
 
Cu referire la datele ultimului sondaj (BOP) trebuie să atestăm o evoluție spectaculoasă, or, 
descreșterea dramatică a încrederii în justiție în toamna anului 2016 (8%) este succedată de o creștere 
triplă în primăvara anului 2017 (24%). În context trebuie să relatăm că această valoare este mai mare 
cu 6% comparativ cu datele BOP din noiembrie 2011, atunci când a fost aprobată SRSJ. 
 

                                                           
44http://www.ipp.md/lib.php?l=ro&idc=156 

http://www.ipp.md/lib.php?l=ro&idc=156
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Potrivit datelor BOP, este în creștere gradul de încredere și în alți actori ai sectorului justițieivizați de 
SRSJ: poliția (46%), CNA (31%), Procuratura Generală (31%), SIS (34%), Curtea Constituțională 
(34%).Notăm faptul că ultimele 3 instituții sunt nou intrate în sondaj și din start deja beneficiază de o 
doză înaltă de încredere, chiar mai mare decât încrederea acordată justiției în general. 
 
Cercetarea ”Națiuni în tranziție”45, realizată anual de Freedom House arată că scorul46 acordat pentru 
categoria ”Sistemul judiciar și independența” are conotații mai puțin bune, atestându-se o degradare a 
acestuia cu 0.25 puncte – de la 4.75 la 5.00 
 

VI.2  Cu referire la percepțiile corupției în sectorul justiției 
 
Unul din factorii determinanți pentru elaborarea SRSJ a fost percepția quasi-generală a gradului 
avansat de corupție în sectorul justiției. În rapoartele anterioare, pentru a verifica evoluția acestei 
percepții, am apelat la datele Barometrului Global al Corupției (BGC) și cercetărileTransparency 
International Moldova “Corupția în Republica Moldova: percepțiile și experiențele proprii ale oamenilor 
de afaceri și gospodăriilor casnice”47. 
 
Utilizarea datelor acestor cercetări/sondaje pentru a măsura nivelul corupției în cadrul justiției pentru 
Raportul de față și perioada vizată – 2016 este imposibilă, or, anul trecut Transparency International a 
modificat metodologia și modul de prezentare a datelor BGC48, în acest sens fiind imposibilă 
identificarea cotei procentuale a persoanelor care au oferit mită în sectorul justiției. 
 
Vom reitera că potrivit ultimei cercetări/sondaj TI-Moldova, a fost atestată 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. 
 
Cu refere la Indicele de Percepere a Corupției (IPC) calculat de Transparency International, atestăm că 
acesta s-a îmbunătățit nesemnificativ în anul 2016, în comparație cu anul 2011 (atunci când a fost 
lansată SRSJ).În anul 2011 valoarea IPC a fost de 2,9. În anul 2014 metodologia de calculare a IPC a fost 
modificată, astfel încît acesta nu se mai estimează pe o scară de la 0 la 10, ci de la 1 la 100. Astfel, în 
anul 2015 IPC a fost estimat la nivelul 33, iar în anul 2016 – la nivelul de 30 pentru Republica Moldova. 
 
Adițional datelor din sondajele/cercetările invocate mai sus, notăm că au fost identificate 
cercetări/sondaje de opinii adiționale. Unul din cele mai relevante pentru subiectul acestui Raport este 
ultimul sondaj49 al IRI (Institutul Republican Internațional)50 care a cercetat mai multe subiecte legate 
de realitățile din Republica Moldova, inclusiv subiecte privind încrederea în autoritățile publice și 
starea corupției.  
 
Astfel, subiecții chestionați în cadrul Sondajului IRI din martie 2017 au manifestat o opinie favorabilă 
față de instanțele judecătorești în proporție de 28%,în creștere cu 14%față de sondajul similar al IRI 
desfășurat în septembrie 2016. 
 

                                                           
45https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2017/moldova 
46Scorul se acordă pe o scară de la 7 la 1 
47http://transparency.md/ro 
48http://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_europe_and_central_asia_2016 
49http://www.iri.org/sites/default/files/iri_moldova_poll_march_2017.pdf 
50 O organizație non-profit, non-partizană, care promovează libertatea și democrația la nivel mondial, ajutând partidele politice să devină mai 
bazate pe probleme și mai receptive, ajutând cetățenii să participe la planificarea guvernamentală și să lucreze pentru a spori rolul grupurilor 
marginalizate în procesul politic - inclusiv femei și tinerihttp://www.iri.org/who-we-are 

https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2017/moldova
http://transparency.md/ro
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_europe_and_central_asia_2016
http://www.iri.org/sites/default/files/iri_moldova_poll_march_2017.pdf
http://www.iri.org/who-we-are
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Cel mai relevant, însă este procentajul celor chestionați care ar afirma că au oferit mită în sectorul 
justiției (întrebarea privind mita oferită unor categorii de subiecți a apărut prima dată în sondajul din 
2017). Astfel, niciunul din respondenți nu a afirmat că ar fi oferit mită unui judecător, procuror sau 
avocat. Totuși, există o cotă semnificativă de respondenți (21% și 5%) care afirmă că au oferit mită 
polițiștilor și, respectiv, inspectorilor de patrulare. 
 
Sintetizînd datele sondajelor invocate mai sus, am putea observa pentru anul 2016 o dinamică 
suficient de pozitivă și anumecreșterea gradului de încredere în justiție și scăderea gradului de 
percepție privind corupția în sistemul judiciar. Vom nota faptul că atunci când întrebările din sondaje 
vizează direct experiența respondenților și oferirea de către aceștia a mitei pentru exponenții din 
sectorul justiției, observăm că experiențele acestora nu corespund cu percepțiile lor (consider că este 
corupție în justiție, dar nu am oferită mită vreunui judecător sau procuror). 
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VII. PROBLEME ȘI PROVOCĂRI ÎN REALIZAREA STRATEGIEI ÎN ANUL 2016 

 
Așa cum s-a menționat în textul SRSJ, dar și în rapoartele anuale precedente, realizarea eficientă a SRSJ 
putea fi afectatăde 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 expirarea a 5 ani de la implementare constatămcăunele din aceste riscuri pare să fi 
dispărut, iar unele chiar dacă s-au produs, au căpătat alte conotații. 
 
Riscul instabilității politiceaparent a dispărut în 2016, odată cu investirea noului Guvern. Grație 
aplanării acestui risc, în 2016 a fost posibilă adoptarea unei garnituri impresionante de legi, inclusiv de 
modificare a Constituției, legi care s-au perindat o perioadă lungă între Parlament și Guvern. Am putea 
afirma că anul 2016 a permis revenirea reformei justiției în atenția decidenților și reluarea ritmului 
alert al acestora, cel puțin la nivel de adoptare a actelor normative inerente și importante pentru 
asigurarea finalității SRSJ. Creșterea gradului de îndeplinire a acțiunilor programate de SRSJ în anul 
2016, precum și rezultatele sondajelor și cercetărilor invocate în capitolul de mai sus, vin să confirme 
aceste evoluții și diminuarea riscului instabilității politice în 2016. 
 
Rezistența actorilor supuși reformelor, de asemenea se pare că a scăzut din intensitate în anul 2016. 
Un exemplu elocvent îl constituie deschiderea, intransigența și intoleranța CSM, CSP față de 
persoanele care s-au implicat în activității reprobabile. În secțiunea IV.1 a acestui raport au fost 
invocate și date statistice referitor la ridicarea imunității (cu acceptul CSM) și pornirii urmăririi penale 
în privința mai multor judecători, executori judecătorești, angajați ai sistemului de probațiune și 
sistemului penitenciar.  
 
Privitor la capacitățile insuficiente de absorbție a resurselor bugetare oferite pentru reforma justiției, 
am putea atesta că acest risc, pare să fi fost depășit încă anul 2014. În 2016s-a menținut o problemă 
atestată și pentru anul 2015: marea parte a proiectelor de infrastructură și achiziții publice de o 
valoare mai mare au continuat să fie suspendate, pe motivul lipsei surselor bugetare, situație generată, 
inclusiv de evenimentele nefaste în sectorul bancar. 
 
În raportul anual pentru 2015 s-a menționat că o provocare pentru anul 2016 va fi închiderea 
Proiectului nr.1 de asistență tehnică a UE, care a acordat timp de 4 ani MJ suport metodologic, logistic 
și uman în activitățile de coordonare a implementării SRSJ. Se pare că, în 2016 MJ a reușit să facă față 
acestei provocări și a asigurat monitorizarea adecvată a procesului implementării SRSJ și 
menținerearitmului satisfăcătorîn cadrul Mecanismului de coordonare. 
 
La etapa scrierii acestui raport, precum și luând în calcul rezultatele atestate pe parcursul anului de 
raportare, constatăm că, chiar și după finalizarea proiectelor și programelor de asistență externă, s-a 
reușit asigurareași menținerea la un bun nivel a programelor lansate pe parcursul reformei (salarizare, 
sedii renovate, instrumentele IT: PIGD, Femida, registrele electronice etc.). 



Raport anual 2016                                                                                              

 

59  

 

 

VIII. LECȚII ÎNVĂȚATE ȘI PERSPECTIVE 

 
Anul 2016 a debutat cu activități intense de promovare/aprobare/adoptare a acțiunilorPAISRSJ, 
calificate anterior ca restante. Acest ritm a fost menținut pentru întregul an 2016, ultimul an de 
implementare a SRSJ.  
 
Prezentul Raport este ultimul raport anual, iar analiza în retrospectivă a acțiunilor întreprinse, a 
eșecurilor și reușitelor pe parcursul a cinci ani de implementare permite degajarea unui șir de concluzii 
și recomandări, inclusiv pentru un nou document de politici în domeniul justiției. 
 
SRSJ a fost un document ambițios, care și-a propus să acopere întregul sector al justiției și să contribuie 
la eficientizarea, profesionalizarea și modernizarea acestuia tuturor domeniilor și profesiilor din 
această branșă. Totuși, la cinci ani de implementare, se pare că documentul respectiv a avut un spectru 
și o arie de acoperire prea mare, ca să poată fi realizat cu succes. Ceea ce părea din start o realizare, în 
timp s-a transformat într-o provocare, care urma a fi înfruntată, practic zi de zi. SRSJ a inclus acțiuni 
interconectate: stagnarea, tergiversarea unei acțiuni atrăgea nerealizarea în lanț a mai multor acțiuni. 
O parte din riscurile care au fost identificate la etapa lansării SRSJ au afectat de o manieră 
considerabilă și pe un termen îndelungat valorificarea și îndeplinirea acțiunilor programate.  
 
Din această perspectivă, este important ca noul document strategic în domeniul justiției să fie 
conceput de o manieră mult mai concentrată și să țintească cele mai vulnerabile componente ale 
sectorului justiției, să fie mai realist și mai pragmatic. Mai mult, o parte din acțiunile PAISRSJ reprezintă 
acțiuni și măsuri firești care trebuie întreprinse de către autorități, în virtutea competențelor lor 
funcționale, prin urmare includerea lor într-un document de politici pare a fi neavenită. 
 
Una din problemele SRSJ este că aceasta nu a prevăzut o grilă de indicatori precisă (cu indicarea 
baseline), fapt care va afecta precizia și corectitudinea evaluării calitative și a impactului SRSJ. Cert este 
faptul că evaluarea implementării SRSJ va trebui să fie efectuată 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 (impact instituțional), cît și din perspectiva justițiabililor și societății în ansamblu (impact 
societate). 
 
Noul document strategic trebuie să contribuie la consolidarea rezultatelor și impactului atins de SRSJ, 
orice devieri conceptuale de la obiectivele actualei SRSJ care nu vor fi fundamentate prin date 
concludente și pertinente riscă să reducă la zero eforturile de reformă întreprinse pe parcursul a cinci 
ani (2011-2016). Trebuie să se rețină că aceste eforturi de reformă au fost susținute plenar pe 
parcursul a cinci ani de către societatea civilă și partenerii de dezvoltare, eforturile și aportul cărora nu 
trebuie negate și neglijate în procesul redactării unui nou document strategic.  
 
Așa fiind, provocarea crucială pentru anul 2017 rămâne a fi 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 domeniuși care ar urma să ia 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). 

 
 


