
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Regulamentului privind desfășurarea ședințelor de 

 judecată cu utilizarea aplicației de teleconferință în instanțele 

judecătorești și instituțiile penitenciare 

 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

         Proiectul Regulamentului Regulamentul privind desfășurarea ședințelor de 

judecată cu utilizarea aplicației de teleconferință în instanțele judecătorești și 

instituțiile penitenciare a fost elaborat de Ministerul Justiției. 

2.  Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 

finalităţile urmărite. 
 

          La 20 octombrie 2017 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost 

publicată Legea nr. 163 din 20 iulie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative, prin care au fost modificate prevederile art. 32 alin. (2) a Codului de 

procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 și s-a stabilit 

că, chestiunile prevăzute la art. 469, 473
1
 și 473

2
 Codul de procedură penală al 

Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 pot fi examinate la sediul 

instanței sau la sediul penitenciarului, ori prin intermediul teleconferinței. 

În acest context, menţionăm că Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei 

recomandă statelor membre să asigure expunerea cât mai puțină publicului a 

deținuților atunci când aceștia sunt escortați dintr-un penitenciar în altă locaţie, 

luându-se măsuri pentru a le proteja anonimatul.  Astfel, participarea deţinuţilor la 

ședințele judiciare prin intermediul mijloacelor tehnice fără a fi necesară escortarea  

fizică la sediul instanțelor, reprezintă o soluție eficientă de punere în aplicare a acestei 

reguli în procedurile  care au ca obiect chestiunile prevăzute de articolele 469, 473
1
 și 

473
2
 din Codul de procedură penală și va asigura protecția anonimatului persoanelor 

aflate în detenție, în procesele judiciare cu implicarea acestora. 

Majoritatea statelor europene (spre exemplu: Germania, Croaţia, Danemarca, 

Franţa, Italia, Lituania, Republica Moldova, Monaco, Norvegia, Republica Cehă) deja 

utilizează astfel de mecanism de examinare în procesele judiciare.  

          În vederea transpunerii în practică a prevederilor legale sus indicate, cu suportul 

Programului pentru Justiție Transparentă pe parcursul lunii ianuarie 2018 au fost 

instalate, 20 de seturi de sisteme de teleconferință (15 seturi în cadrul sediilor centrale 

ale instanțelor de fond, 4 seturi în cadrul curților de apel și un set în cadrul Curții 

Supreme de Justiție), asigurând astfel posibilitatea de a organiza ședințe de judecată 

cu participarea de la distanță. 

         Totodată, pe parcursul anului 2018, Administrația Națională a Penitenciarelor 

(ANP) a achiziționat și instalat seturi de echipamente de teleconferință în cadrul  

tuturor penitenciarelor. 

         Astfel, în vederea evaluării funcționalității sistemului de teleconferință, 

Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat Hotărârea nr. 322/16 din data de 3 iulie 

2018, prin care a stabilit desemnarea judecătoriilor Orhei și Cahul, a Curții de Apel 



Chișinău, a Curții de Apel Cahul și a Curții Supreme de Justiție în calitate de 

instanțe-pilot pentru testarea sistemului de teleconferință în cauzele penale. Totodată, 

Administrația Națională a Penitenciarelor a desemnat Penitenciarul din Brănești şi 

Penitenciarul din Taraclia în calitate de penitenciare - pilot, pentru testarea aplicaţiei 

de teleconferință în cauzele prevăzute în art. 469, 473
1
 și 473

2
 din Codul de Procedură 

Penală al Republicii Moldova. 

         Pilotarea sistemului de teleconferință a avut loc în perioada noiembrie 2018 – 

februarie 2019 în baza Regulamentului privind pilotarea desfășurării ședințelor de 

judecată în cauzele penale cu participarea deținuților prin utilizarea sistemului de 

teleconferință, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/20 

din 02 octombrie 2018 şi Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 550 din 10 octombrie 2018, 

aplicabilitatea căruia s-a extins doar pentru perioada pilotării, timp în care a fost 

testată funcționalitatea aplicației și evaluat mecanismul de organizare a ședințelor de 

judecată cu participare procesuală de la distanță. 

       În rezultat, prin Hotărîrea nr. 108/6 din 26 martie 2019, la solicitarea Agenţiei de 

Administrare a Instanţelor Judecătoreşti, Consiliul Superior al Magistraturii, analizînd 

rezultatele perioadei de testare şi luînd în consideraţie faptul dotării tuturor instituţiilor 

penitenciare cu echipament de teleconferinţă, a dispus  extinderea razei de aplicare a 

aplicaţiei de teleconferinţă în cazurile prevăzute de art.469, 473
1
, 473

2
 din Codul de 

procedură penală, la nivelul întregului sistem judecătoresc. 

        Reieşind din cele expuse, în scopul asigurării utilizării corecte şi eficiente a 

aplicaţiei nominalizate de sistemul judecătoresc şi de instituţiile penitenciare, se 

impune aprobarea prin Hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii şi Ordin al 

Ministrului Justiţiei a Regulamentului privind desfăşurarea şedinţelor de judecată cu 

utilizarea aplicaţiei de teleconferinţă în instanţele judecătoreşti şi instituţiile 

penitenciare, aplicabilitatea căruia va fi pentru o perioadă nedeterminată.  

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Proiectul conţine 5 capitole, două anexe şi reprezintă în întregime o novaţie atît 

pentru sistemul judecătoresc, cît şi pentru sistemul instituţiilor penitenciare.  

         Capitolul I defineşte principalele noţiuni utilizate în proiect şi determină aria de 

aplicabilitate a normelor conţinute în Regulament. 

        Capitolul II conţine norme generale în privinţa modului de utilizare şi 

administrare a aplicaţiei de teleconferinţă de principalii utilizatori ai soluţiei 

(instanţele judecătoreşti, instituţiile penitenciare, administratorii tehnici locali, 

administratorul tehnic central). 

        Capitolul III descrie procedura nemijlocită a desfăşurării unei şedinţe de judecată 

cu utilizarea aplicaţiei de teleconferinţă. 

       Capitolul IV prezintă aspecte tehnice ce ţin de instalarea şi utilizarea  corectă a 

componentelor echipamentului de teleconferinţă. 

       Capitolul V conţine norme ce descriu modalitatea ţinerii evidenţei statistice a 

şedinţelor de judecată desfăşurate cu utilizarea echipamentului de teleconferinţă de 

către instanţele judecătoreşti şi instituţiile penitenciare. 

       Anexele reprezintă rapoarte statistice a şedinţelor de judecată desfăşurate cu 



utilizarea echipamentului de teleconferinţă, ce urmează a fi completate în mod 

sistematic de instanţele de judecată şi de instituţiile penitenciare.  

 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul implică mijloace financiare în scopul asigurării continue a 

mentenanţei echipamentului de teleconferinţă. Ţinînd cont de faptul că soluţia de 

teleconferinţă face parte din componentele Sistemului informaţional judiciar (SIJ), 

care potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 593/2017 este deţinută din punct de vedere 

informaţional de Agenţia de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti şi din punct de 

vedere tehnic de Instituţia Publică "Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate 

Cibernetică" (STISC), mijloacele financiare necesare pentru mentenanţa soluţiei 

indicate vor fi incluse în contractul anual privind mentenanţa SIJ încheiat între 

Agenţie şi STISC.  

 

4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita 

modificarea altor acte normative. 

5.  Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 

privind transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a 

Ministerului Justiției (directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul 

„proiecte de acte normative remise spre coordonare”). 

  

 

  

 

Secretar de Stat        Nicolae EȘANU 

 


