
 

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

 

Data: 27 mai  2015 

Ședința nr. : 3 

Locul desfășurării:Ministerul Justiției, sala 227 

Moderator: DOREL MUSTEAȚĂ, Președinte al Grupului de lucru pentru Pilonul I 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

15:00-16:00 Rundă de discuții cu privire la acțiunile din Planul de Activitate pentru anul 2015 ( 

acțiuni planificate pentru a fi realizate în perioada ianuarie-mai 2015) 
 

Ministerul Justiției: 

 

Acț. 1.1.1 p. 1- Efectuarea studiului de oportunitate privind optimizarea hărţii dislocării instanţelor 

judecătoreşti în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale instanţelor, optimizarea numărului de 

judecători şi asigurarea utilizării cât mai eficiente a resurselor disponibile 

(Finalizarea studiului sub aspectul financiar ianuarie-mai) 

 

Acț. 1.1.4.p.2- Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII din iulie 1995 privind organizarea 

judecătorească, precum și a altor proiecte de acte normative relevante în scopul creării unui mecanism 

adecvat, consecvent și durabil de finanțare a sistemului judecătoresc  

 ( Planificat de a fi realizată pînă la sfîrșitul lunii aprilie 2015) 

 

Acț. 1.1.6.p. 6Elaborarea proiectului de  modificare a Constituţiei în partea ce ţine de termenul iniţial de 

numire a judecătorilor şi  selectarea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie și Acț. 1.1.9 p.3-Elaborarea 

proiectului de modificare a Constituției  în vederea concretizării rolului Consiliului Superior al Magistraturii 

în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc a componenței și competențelor acestuia 

(Planificat de a fi trimis spre avizare pînă la sf. lunii mai) 

 

Acț. 1.2.2 p.7 - Efectuarea unui studiu  privind oportunitatea întocmirii procesului-verbal sau  a stenogramei 

şedinţei de judecată şi corelaţia dintre acestea şi înregistrările audio/video 

(Finalizarea studiului –mai 2015) 

 

 

Consiliul Superior al Magistraturii: 

 

Acț. 1.1.11.p.4 - Reutilarea sălilor de judecată în vederea dezinstalării mecanismelor de izolare a inculpaţilor 

în timpul procesului pentru respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie. 

(Planificat a fi realizată pînă la sfîrșitul lunii mai 2015) 

 

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

elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora 

(acțiunea va fi realizată de către Proiectul ATRECO, pînă la sfîrșitul lunii aprilie 2015) 

 

Departamentul de Administrare Judecătorească: 

Discuții la acț. 1.2.2 p.4-Îmbunătățirea Programului integrat de gestionare a dosarelor pentru: 

a) asigurareadistribuiriialeatorii a dosarelor; 

b) asigurareaconstituiriicompletelor de judecatăși a desemnăriipreședințiloracestora; 
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c) creareaaltorprograme de asigurare a transparențeișieficiențeiprocesului de înfăptuire a justiției;  

d) creareamecanismuluitehnic de verificare a procesului de gestionareelectronică a dosarelor; 

e) inserareamodulului care vaasiguraprotecțiadatelor cu caracter personal 

16:00-16:20 Prezentarea publică a sistemului "Webagenda" și instruirea membrilor grupurilor de coordonare și 

monitorizare a SRSJ 

Intervenție: Tudor Tihon, Ministerul Justiției 

16:20-17:00 Discuții generale: 

- Comentarii și sugestii din partea donatorilor și societății civile; 

- Intervenție Iurie Levinte, Proiectul UE; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a 

invitaților adiționali 

I. Informații administrative 

a. Informații despre stabilirea cvorumului: 11 membri prezenți din numărul total de 13  membri cu drept de 

vot; 

b. Informații despre aprobarea Agendei:  numărul de voturi întrunite - unanim. 

II. Deliberări conform Agendei   

Subiectul I. Rundă de discuții cu privire la acțiunile din Planul de Activitate pentru anul 2015 ( acțiuni 

planificate pentru a fi realizate în perioada ianuarie-martie 2015) 

 

Dorel Musteață: 

Se pune la vot aprobarea agendei. 

Concluzie: votat unanim 

Ședința se declară deschisă, se pune în discuție subiectul I,  potrivit agendei: 

 

Secretariat: 

 
Acț. 1.1.1 p. 1- Efectuarea studiului de oportunitate privind optimizarea hărţii dislocării instanţelor judecătoreşti în scopul 

consolidării capacităţilor instituţionale ale instanţelor, optimizarea numărului de judecători şi asigurarea utilizării cât mai 

eficiente a resurselor disponibile 

(Finalizarea studiului sub aspectul financiar ianuarie-mai) 

Diana Cucer: 

CRJM- prezentarea prealabilă a studiului trebuia să aibă loc pe 25.05.2015, dar au amînat-o pentru 27-28 mai 2015. Parțial Realizat 

 

 

Acț. 1.1.4.p.2- Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII din iulie 1995 privind organizarea judecătorească, 

precum și a altor proiecte de acte normative relevante în scopul creării unui mecanism adecvat, consecvent și durabil de finanțare 

a sistemului judecătoresc  

 ( Planificat de a fi realizată pînă la sfîrșitul lunii aprilie 2015) 

Diana Cucer: 

Era  planificată remiterea proiectului pentru sfîrșitul lunii aprilie, însă acesta se află acuma la traducător, care iîncă nu l-a finisat. 

Parțial Realizat 

 

Acț. 1.1.6.p. 6Elaborarea proiectului de  modificare a Constituţiei în partea ce ţine de termenul iniţial de numire a judecătorilor şi  

selectarea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie și Acț. 1.1.9 p.3-Elaborarea proiectului de modificare a Constituției  în vederea 

concretizării rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc a 

componenței și competențelor acestuia 

(Planificat de a fi trimis spre avizare pînă la sf. lunii mai) 

Diana Cucer: 

Nu este remis la avizare.  

Parțial Realizat 

 

Acț. 1.2.2 p.7 - Efectuarea unui studiu  privind oportunitatea întocmirii procesului-verbal sau  a stenogramei şedinţei de judecată 
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şi corelaţia dintre acestea şi înregistrările audio/video 

(Finalizarea studiului –mai 2015) 

Diana Cucer: 

Studiul este la DAJ. Parțial Realizat 

Diana Balan: 

Au fost identificate sursele financiare.  

 

Consiliul Superior al Magistraturii: 

 

Acț. 1.1.11.p.4 - Reutilarea sălilor de judecată în vederea dezinstalării mecanismelor de izolare a inculpaţilor în timpul procesului 

pentru respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie. 

(Planificat a fi realizată pînă la sfîrșitul lunii mai 2015) 

 

Dorel Musteață: 

Ultimele 3 instanțe au dezinstalat mecanismele de izolare ale inculpaților.  

Concluzie: realizată  

 

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

de control  al  aplicării acestora 

(acțiunea va fi realizată de către Proiectul ATRECO, pînă la sfîrșitul lunii aprilie 2015) 

 

Dorel Musteață: 

Au fost identificați 2 experți care vor realiza o analiză. S-a desfășurat I ședință. Realizată parțial. 

 

Departamentul de Administrare Judecătorească: 

Diana Balan: 

Discuții la acț. 1.2.2 p.4-Îmbunătățirea Programului integrat de gestionare a dosarelor pentru: 

a) asigurareadistribuiriialeatorii a dosarelor; 

b) asigurareaconstituiriicompletelor de judecatăși a desemnăriipreședințiloracestora; 

c) creareaaltorprograme de asigurare a transparențeișieficiențeiprocesului de înfăptuire a justiției;  

d) creareamecanismuluitehnic de verificare a procesului de gestionareelectronică a dosarelor; 

e) inserareamodulului care vaasiguraprotecțiadatelor cu caracter personal 

 

Se lucrează la toate aceste compartimente, PIGD se aplică la instanțele de judecată, FEMIDA ține de înregistrarea audio, care sunt 

separate.  

 

 

SUBIECTUL II.Prezentarea publică a sistemului "Webagenda" și instruirea membrilor grupurilor de 

coordonare și monitorizare a SRSJ 

Intervenție: Tudor Tihon, Ministerul Justiției 

 

Se amînă pentru ședința din iunie 2015, deoarece nu au reușit să fie prezenți reprezentanți pentru a prezenta 

sistemul. 

 

SUBIECTUL III.Discuții generale: 

- Comentarii și sugestii din partea donatorilor și societății civile; 

- Intervenție Iurie Levinte, Proiectul UE; 

-Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților 

adiționali 

Intervenție Iurie Levinte, Proiectul UE: 

Prezentarea informației despre ședințele din iunie 2015, care se vor axa pe elaborarea unui mecanism de 
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evaluare a impactului SRSJ asupra societății.  

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

 

1) Prezentarea webagenda în ședința din iunie 2015 

2) Acț. 1.1.11.p.4- realizată 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

 

- Data: iunie  2015, orele 14:00 

- Locul desfășurării: Ministerul Justiției 

V. Anexe  

- Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul I; 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul 

Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției. 

 

                    Președinte                                                                               Secretar 
      ___________________________                                            ______________________ 

 

              Dorel MUSTEAȚĂ                                                                  Doina CAZACU 

 

 

 

 

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

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituțiareprezentată 

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Diana Cucer MinisterulJustiției 

2 Dorel Musteață  Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Diana Balan Departamentul de AdministrareJudecătorească 

4 Olga Pisarenco InstitutulNațional alJustiției 

5 VladislavClima AsociațiaJudecătorilor (instanțelejudecătorești) 

6 ChebacDumitru UniuneaAvocaților 

7 Gubceac Andrei Centrul de TelecomunicațiiSpeciale 

8 Valentin Covali Consiliul Superior al Procurorilor 

9 NadejdaHriptievschi Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

10 Daniela Groza Institutul de ReformePenale 

11 GhenadieNicolaev CurteaSupremă de Justiție 

B. Membriiobservatori  

   

C. Membrii invitați/reprezentanți ai 

donatorilor 
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 IurieLevinte Proiectul UE 

„Suportîncoordonareaimplementăriireformeiîndomeniuljustiției” 

 Secretariat  

 Doina Cazacu MinisterulJustiței 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință   

 

 StelaMocan Centrul de GuvernareElectronică 

 

 

Panov Ana AsociațiaJudecătorilor (Curtea de Apel) 

F Participanțifărădrept de vot 

 

 

 

Abrevieri:  

 

INJ- Institutul Național al Justiției 

GL- Grup de lucru 

MJ- Ministerul Justiției 

PA- Planul de Activitate 

CSM- Consiliul Superior al Magistraturii 

CNA- Centrul Național Anticorupție 

MAI - Ministerul Afacerilor Interne 

CTS- Centrul de Telecomunicații Speciale 

CRJM- Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

CBTM- Cadrul Bugetar pe termen mediu 
 


