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Onorată asistență, 

Excelență domnule Ambasador, Pirkka Tapiola, 

Stimați miniștri, deputați, înalți consilieri ai UE, 

Republica Moldova a creat în 2011 un cadru comun pentru toate eforturile de reformă a 

sectorului justiţiei, cu scopul asigurării dezvoltării durabile a sectorului prin acţiuni realiste şi 

concrete. Pe parcursul celor 5 ani am obținut progrese semnificative, peste 90% din cele propuse 

în Planul de Acțiuni de implementare a Acordului de Asociere fiind realizate.  

Ne-am conjugat toate intenţiile de reformare într-un cadru unificat, pentru a garanta 

caracterul coerent, consecvent şi durabil al reformelor pe mai multe segmente - Procuratură, 

Autoritatea Judecătorească, CNI, CNA, etc. 

La nivel legislativ și regulatoriu, suntem cu temele bine făcute. Iar acum suntem dedicați 

procesului de implementare a tuturor modificările aprobate de Guvern sau Parlament în ultima 

perioadă de timp, una foarte intensă de altfel.  

Acțiunile noastre consecvente sunt așteptate de societate, fiindcă la capitolul practic nu au 

fost valorificate toate componentele reformei. Ele vor contribui la consolidarea unui sector al 

justiţiei echitabil, calitativ, cu zero toleranţă faţă de corupţie, pentru o dezvoltare durabilă a ţării 

şi responsabilitate sporită faţă de justiţiabili.  

Eforturile mele, ale colegilor mei și instituțiilor partenere, cu suportul nemijlocit al Uniunii 

Europene și altor donatori externi importanți, sunt orientate spre edificarea unui sector al justiţiei 

accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate. Noi 

trebuie să corespundem standardelor europene, să asigurăm supremaţia legii, respectarea 

drepturilor omului şi să contribuim la oferirea încrederii cetățenilor în actul de justiţie. Atunci, 

vom fi mai atractivi și pentru investitorii străini, care vor veni cu afaceri în Moldova. 

Mă voi referi în continuare la realizările cheie în domeniul de competență al Ministerului 

Justiției, înregistrate în contextul implementării Acordului de Asociere între Republica Moldova, 

Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, statele membre ale acestora, și 

a Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE 2014-2016. 

Am îmbunătățit mecanismul de respectare a Convenției Europene și a jurisprudenței sale, 

adoptând Legea cu privire la Agentul Guvernamental. Datorită acesteia, am creat condițiile 

eficiente de activitate a reprezentantului Guvernului Republicii Moldova pe lângă Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) și a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. 

Am reglementat mai clar procedura de executare a hotărârilor, deciziilor CtEDO și am definit 

expres domeniul de realizare a competențelor entităților implicate în acest proces. 

Am întărit mecanismul de apărare a dreptului fundamental la viața intimă și privată prin 

respectarea principiilor prelucrării datelor cu caracter personal la cooperarea polițienească în 

materie penală.  
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Am fortificat funcționalitatea și eficiența ghișeului unic, astfel încât agentul economic să 

poată efectua o singură vizită, într-un singur punct, pentru inițierea și/sau desfășurarea activității. 

Am instituit prin Lege un sistem al măsurilor de protecție și respectare a drepturilor și 

intereselor victimei infracțiunilor: condiții minime de reabilitare, acordarea serviciilor de suport. 

Am sporit nivelul de protecție a minorului împotriva potențialilor infractori prin includerea în 

Codul Penal a unei noi componente de infracțiune - „Acostarea copiilor în scopuri sexuale”. 

Am modificat și completat 16 acte legislative pentru reformarea materiei statutului juridic al 

adulților cu dizabilități, al minorilor, cât și organizarea măsurilor de ocrotire a lor. 

Am creat un sistem efectiv și transparent de răspundere ce asigură examinarea și sancționarea 

oricărei abateri disciplinare a judecătorilor, din orice instanță, dar să nu admită posibilitatea 

influențării și interferenței cu activitatea judecătorului în procesul de înfăptuire a justiției. 

Am adus o claritate prin modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova referitor 

la locul Procuraturii în sistemul autorităților statului, contribuind la coerența procesului legislativ 

referitor la activitatea Procuraturii, ce trebuie să fie guvernată de principiul independenței. 

Am exclus competențele Procuraturii în domeniul non-penal, consolidând poziția acestei 

instituții cu precădere ca una administrativă, dar ce va putea fi implicată în instrumentarea 

anumitor cauze penale (doar în situații de o importanță deosebită).  

Am asigurat prin Lege un cadru necesar pentru funcționalitatea Consiliului Superior al 

Procurorilor, stabilind mecanismul nou de numire a Procurorului General, condițiile clare de 

admitere în profesie și temeiurile exhaustive de demitere din funcție a procurorilor.  

Am adoptat Legile speciale privind organizarea și funcționarea procuraturilor specializate: 

cea Anticorupție, cea pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, care va 

mai instrumenta infracțiunile de terorism și tortură. 

Am îmbunătățit prin Lege activitatea Institutului Național al Justiției, a organelor sale de 

conducere și a unor organe facultative. Am sporit eficiența Institutului, prin crearea 

mecanismului de evaluare a calității cursurilor de instruire predate în cadrul acestuia, creșterea 

transparenței activității Institutului și procesului de luare a deciziilor de către organele de 

conducere ale acestuia.  

Am stabilit implementarea unor criterii de selectare a formatorilor, introducerea și aplicarea 

metodelor noi de formare, crearea premiselor de interacțiune a INJ cu Colegiul de evaluare a 

performanțelor judecătorilor, Colegiul de calificare a procurorilor, Consiliul Superior al 

Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, în procesul de elaborare a planurilor de 

formare continuă. 

Am adoptat Legea privind reorganizarea instanțelor judecătorești, ce prevede consolidarea 

capacităților instituționale a acestora, independența sistemului judecătoresc, îmbunătățirea 

calității actului de justiție și sporirea eficienței instanțelor, asigurarea utilizării cât mai eficiente a 

fondurilor publice disponibile și reducerea cheltuielilor de întreținere a sistemului, îmbunătățirea 
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calității justiției, inclusiv prin asigurarea repartizării uniforme a volumului de lucru în 

judecătoriile din țară și crearea premiselor pentru specializarea judecătorilor. 

Am adoptat Legea privind testarea integrității profesionale, ce asigură un impact semnificativ 

la prevenirea și combaterea manifestărilor de corupție, aplicarea sancțiunilor disciplinare 

agenților publici care nu corespund criteriilor de integritate. 

Am intervenit cu soluții de ordin normativ pentru eliminarea normelor vulnerabile din 

perspectiva unei marje de discreție excesive a actorilor din sectorul justiției, înlăturând rea-

voința, subiectivismul și arbitrariul în procesul de aplicare a normei procedurale. 

Am adoptat Legea cu privire la organizarea activității notarilor, pentru determinarea clară și 

fără rezerve a statutului acestora ca liberi profesioniști, prestatori a unor servicii publice. 

Am adoptat Legea cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, ce stabilește 

condiții noi pentru accedere în această profesie. 

Am adoptat Legea ce promovează și dezvoltă instituția medierii în calitate de mijloc 

alternativ de soluționare a litigiilor prin fortificarea Consiliului de Mediere, perfecționarea 

formelor de organizare a activității de mediator, crearea cadrului normativ pentru dezvoltarea 

procesului de mediere în domenii specifice și reglementarea unor facilități pentru părțile care vor 

opta pentru soluționarea litigiului prin mediere. 

Actualmente, Ministerul Justiției promovează în Parlament proiectul Legii cu privire la 

avocatură, cu scopul stabilirii unor criterii clare și transparente, bazate pe merit, pentru accederea 

în profesie, introducerea obligativității încheierii contractelor de asigurare de răspundere civilă 

profesională de către avocați și extinderea termenului de prescripție pentru atragerea la 

răspundere disciplinară, ce vor fortifica sistemul.  

Am promovat legile din pachetul de integritate, implementarea căruia ar contribui nemijlocit 

la combaterea corupției. Astfel, am asigurat un cadru legal pentru eficientizarea activității ANI, 

independența instituțională și operațională a acesteia, reformarea mecanismului de declarare a 

veniturilor, proprietății, intereselor personale, conflictelor de interese prin sistematizarea într-un 

act legislativ unic a prevederilor referitoare la aceste domenii, evitându-se, în acest mod, 

dublarea informațiilor solicitate de la subiecții legii și irosirea resurselor, inclusiv umane. 

Lista priorităților pentru anul curent include adoptarea următoarelor proiecte de modificare și 

completare a Constituției Republicii Moldova privind: 

1. Termenul inițial și modul de numire a judecătorilor și selectarea magistraților, inclusiv a 

CSJ, concretizarea rolului, componenței, competenței și atribuțiilor de ordin financiar pentru 

CSM la autoadministrarea sistemului judecătoresc, asigurându-se stabilitatea mandatului 

magistraților şi inamovibilitatea acestora, cât şi garantarea independenței sistemului 

judecătoresc. 

2. Consultarea și elaborarea în comun cu partenerii noștri de dezvoltare, în special cu 

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și a societății civile a Strategiei de Reformă a 

Sectorului Justiției pentru perioada următoare anului 2017. De această dată, o atenție deosebită 
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vom acorda aspectelor de aplicare a legilor și va fi o reformă care va avea inclusă și opinia 

cetățenilor. În acest sens, pe această cale, țin să anunț că, în comun cu Centrul de Resurse pentru 

Drepturile Omului, vor fi formate grupuri mobile, care se vor deplasa în teritoriu și vor chestiona 

cetățenii, vor sistematiza așteptările și propunerile pentru edificarea unei justiții înțeleasă și mai 

aproape de ei. 

3. De asemenea, până la finalul trimestrului II al anului curent, urmează a fi elaborat Planul 

Național de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului (PNADO) 2017-2021 pentru implementarea 

recomandărilor adresate Moldovei în cadrul Evaluării Periodice Universale din ciclul II, 

procedurilor speciale şi comitetelor convenționale ale ONU, UE şi CoE. 

4. Vom lansa justiția digitală, prin introducerea dosarului electronic în instanțele de judecată; 

5. Vom modifica substanțial Codul de procedură civilă, prin simplificarea unor proceduri, 

reducerea termenilor de examinare a dosarelor; 

6. Vom promova modificări substanțiale în Codul Civil; 

7. Pregătim deja modificări profunde la Codul de procedură penală; 

8. Codul penal va fi modificat în continuare, prin crearea unor garanții mediului de afaceri 

contra abuzurilor organelor de drept; 

9. Vom asigura o implementare corespunzătoare a pachetului de integritate; 

10. Continuăm ritmic implementarea reformei hărții judecătorești; 

11. Vom veni cu o procedură contravențională, pentru a simplifica documentarea, 

investigarea și deciderea în cadrul contravențiilor. 


