NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Poliției Judecătorești
Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Serviciului poliției judecătorești a fost
elaborat de către Ministerul Justiției.
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul Hotărîrii Guvernului a fost elaborat întru executarea Strategiei de reformare a
sectorului justiţiei (SRSJ), aprobată prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011 și conţine
reglementări orientate spre implementarea acțiunii 1.1.11.(2) Elaborarea proiectului de
hotărîre a Guvernului privind transferul poliției judecătorești în subordinea Ministerului
Justiției, din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei
pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012.
Scopul general, urmărit prin promovarea acestui proiect constă în consolidarea sistemului
de securitate în sediile instanţelor judecătoreşti.
Practica altor state
Conceptul de Poliție judecătorească diferă de la un stat la altul. Cu referire la locul Poliției
judecătorești în sistemul administrației publice putem remarca că în practica internațională s-au
conturat două tendințe. În unele state, precum Estonia, România, Franța, Ucraina, Poliția
judecătorească este în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. În alte state, ca Bosnia și
Herțegovina, Federația Rusă. În Belgia Poliția judecătorească este în subordinea Procuraturii.
Dacă e să ne referim la competențele acesteia, de asemenea putem remarca cîteva tendințe
la nivel internațional. În Franța, Germania, Portugalia, Italia și Marea Britanie Poliția
judecătorească participă la desfășurarea urmăririi penale, avînd atribuții legate de desfășurarea
procesului penal. Cu alte cuvinte, o mare parte a atribuțiilor Poliției din Republica Moldova ce
țin de desfășurarea urmăririi penale, în aceste state sînt de competența Poliției judecătorești.
În Spania Poliția judecătorească se implică în procedura penală doar la cererea/indicația
autorităților judiciare, fiind reglementat la nivel de Constituție faptul că Poliția judiciară trebuie
să raporteze procurorilor și judecătorilor despre mersul urmăririi penale.
În Elveția Poliția judecătorească are atribuții ce țin de desfășurarea procesului penal, dar
unele acțiuni ce din procesul penal sînt precedate de ancheta efectuată de poliție.
În România structura respectivă poartă denumirea de ”Poliție judiciară”, fiind constituită
din ofițeri și agenți de poliție, specializaţi în efectuarea activităţilor de constatare a
infracţiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale şi de cercetare penală.
În desfăşurarea altor activităţi profesionale decît cele conduse şi controlate, potrivit legii, de
către procuror, poliţiştii din cadrul poliţiei judiciare se subordonează ofiţerilor ierarhici numiţi
potrivit normelor de competenţă aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.
În Federația Rusă de competența Poliției judecătorești este executarea hotărîrirlor instanței
judecătorești. Este remarcabil faptul că în Federația Rusă, executorii judecătorești constituie una
din cele două subdiviziuni ale Poliției judecătorești. Cealaltă subdiviziune asigură ordinea în
instanțe, paza clădirilor judecătoriilor 24/24h. O atribuție similară întîlnim și în Ucraina, doar că
suplimentar la aceasta, Poliția judecătorească efectuează și paza clădirilor și teritoriilor
organelor care efectuează expertiza judiciară și a persoanelor reținute pentru a fi supuse
expertizei psihiatrice. De asemenea, specific Poliției judecătorești din Ucraina este faptul că
aceasta, asigură la cerere securitatea judecătorilor, familiei și proprietății acestora, precum și a
participanților la procesul penal și familiilor acestora și poate desfășura activitatea operativă de
investigații pentru a obține informația despre pericolul pentru viața, sănătatea și bunurile
persoanelor păzite.
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Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în vigoare,
argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea elementelor noi
Conform prevederilor art. 121, alin. (3) din Constituția Republicii Moldova, „instanțele
judecătorești dispun de poliția pusă în serviciul lor”.Consolidarea sistemului de securitate în
sediile instanţelor judecătoreşti reprezintă un domeniu specific de intervenţie al Strategiei de
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, aprobată prin Legea nr. 231din 25
noiembrie 2011, reformarea căruia urmăreşte asigurarea şi sporirea securităţii sediilor
instanţelor judecătoreşti. Astfel, în vederea realizării acestui scop, precum şi întru executarea
acțiunii 1.1.11 (1)din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului
justiției pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie
2012,în anul 2012, în subordinea Inspectoratului General al Poliției al Ministrului Afacerilor
Interne, a fost creat Serviciul poliției judecătorești .
Următorul pas trasat de Planul de acțiuni menționat supra – acțiunea 1.1.11 (2) din plan –
constă în preluarea poliției judecătorești de către Ministerul Justiției. Astfel, Ministerul Justiției
urmează să elaboreze și să prezinte Guvernului spre examinare, pînă în luna decembrie a anului
curent, proiectul de hotărîre a Guvernului privind transferul poliției judecătorești în subordinea
Ministerului Justiției.
În acest context, se propune crearea Poliției judecătorești ca autoritate administrativă din
subordinea Ministerului Justiției. Rolul acestei autorități administrative este de a asigura
securitatea participanților la procesele de judecată, ordinea publică și securitatea în sediile
instanțelor judecătorești (în număr de 47 de instanțe) în timpul orelor de muncă a instanțelor
judecătorești. În afara orelor de muncă securitatea instanțelor va fi asigurată de paza tehnică. De
asemenea, Poliţia judecătorească va asigura,în afara orelor de muncă, la cerere, securitatea
participanților la proces și a judecătorilor, membrilor familiilor judecătorilor și proprietății
acestora.
Reieșind din faptul că Poliția judecătorească urmează să asigure securitatea în toate
instanțele judecătorești și în curțile de apel (în continuare – instanțe judecătorești), din punct de
vedere structural, aceasta va fi formată din aparat central cu sediul în mun. Chișinău și
subdiviziuni teritoriale, care vor fi amplasate în fiecare instanță judecătorească. Identificarea
încăperilor de serviciu pentru aparatul Poliției judecătorești va fi pusă în sarcina Direcției
generale pentru administrarea clădirilor Guvernului, conform competențelor funcționale ale
acesteia. În acest context, poate fi examinată și posibilitatea menținerii în posesie și folosință a
spațiului actual, ocupat de SPJ al MAI, drept urmare a încheierii unui contract de locațiune cu
proprietarul spațiului respectiv. Costul aproximativ pentru închirierea spațiului pentru aparatul
Poliției judecătorești este redat în rubrica ”Fundamentarea economico-financiară”.
Totodată, menţionăm că, ulterior aprobării hotărîrii Guvernului cu privire la crearea
Poliţiei judecătoreşti, Ministerul Justiției urmează în termen de 2 luni să întreprindă următoarele
acțiuni:
- va prezenta Guvernului spre examinare proiectul Regulamentului privind organizarea și
funcționarea Poliției judecătorești, structura Poliției judecătorești, precum și Regulamentul
privind uniforma și însemnele de distincție ale colaboratorilor Poliției judecătorești;
- după aprobarea de către Guvern a Regulamentului privind organizarea și funcționarea
Poliției judecătorești și structurii acesteia, va întreprinde măsurile necesare pentru începerea
activității Poliției judecătorești, printre care asigurarea Poliţiei judecătoreşti cu încăperi și
achiziționarea bunurilor necesare. De asemenea, Ministerul Justiției urmează să aprobe statele
de personal și schema de încadrare a Poliției judecătorești și subdiviziunilor teritoriale ale
acesteia.
Ulterior, Ministerul Justiției urmează să organizeze concursul pentru ocuparea funcțiilor
publice vacante din cadrul central. Pentru demararea activității Poliției judecătorești este
necesară angajarea cel puțin a Directorului Poliției judecătorești (sau numirea de către
Ministerul Justiției a unui director interimar pentru perioada desfășurării concursului de ocupare
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a funcției de Director al Poliției judecătorești), Șefului Secției contabilitate și Șefului Secției
resurse umane. De asemenea, vor fi scoase la concurs și celelalte funcții publice vacante din
aparatul central. Concomitent, Ministerul Justiției va desfășura primul concurs de angajare a
funcționarilor publici cu statut special pentru subdiviziunile teritoriale.
Conform informației prezentate de Ministerul Afacerilor Interne, SPJ din subordinea IGP
este format din 117 unități, dintre care:
- 10 unități – aparatul SPJ al IGP;
- 107 unități – subdiviziunile teritoriale (7 secții și 32 servicii).
Poliția judecătorească urmează să asigure securitatea atît în sediile instanțelor de judecată
(în număr de 47 de instanțe), cît și în cadrul proceselor de judecată (remarcăm că, de regulă, în
cadrul unei instanțe de judecată au loc concomitent mai multe procese de judecată în cadrul
cărora este necesară asigurarea securității și ordinii publice). De asemenea, trebuie să
menționăm că în adresa Ministerului Justiției deja au parvenit numeroase solicitări din partea
judecătorilor de a întreprinde măsuri pentru asigurarea securității și ordinii în instanțele de
judecată, precum și de a mări numărul colaboratorilor Poliției judecătorești.
Pentru a asigura desfășurarea eficientă a activității Poliţiei judecătoreşti, conform
calculelor efectuate de către Ministerul Justiției, vor fi necesare 284 de unități de personal,
inclusiv 14 unități de personal în aparatul Poliţiei judecătoreşti și 270 unități în subdiviziunile
teritoriale. La stabilirea numărului de unități s-a ținut cont de:
- numărul instanțelor judecătorești și numărul de judecători din fiecare instanță;
- numărul de dosare noi primite de instanță timp de un an, precum și durata examinării
dosarelor, deoarece de aceste criterii depinde numărul ședințelor în cadrul cărora va fi necesară
asigurarea securității participanților la proces și respectării ordinii publice1;
- dimensiunile clădirilor instanțelor de judecată, deoarece Poliția judecătorească urmează
să asigure securitatea și respectarea ordinii publice nu doar în cadrul ședințelor de judecată (în
sălile de judecată), ci și în întreaga clădire a instanței de judecată, inclusiv la intrare, pe holuri,
la toate etajele.
În cele ce urmează, prezentăm modul de dislocare a colaboratorilor în teritoriu, precum și
numărul de unități necesare suplimentar celor existente la moment:
Nr.
Instanța de judecată
Unități
Unități care vor Unități
necesare
fi preluate de la suplimenta
(în total)
MAI
re
1.
CA Chișinău
13
0
13
2.
CA Bălți
9
0
9
3.
CA Cahul
4
0
4
4.
CA Comrat
3
0
3
5.
Jud. Comercială
8
0
8
6.
Jud. sect. Botanica
13
5
8
7.
Jud. sect. Buiucani
12
4
8
8.
Jud. sect.
12
5
7
Centru/Grigoriopol
9.
Jud. sect. Ciocana
9
5
4
10. Jud. sect. Rîșcani
12
5
7
11. Jud. Ialoveni
7
2
5
12. Jud. Hîncești
6
2
4
13. Jud. Cahul
5
3
2
1

Informația referitoare la nr. de judecători , nr. dosarelor noi și durata aproximativă a acestora a fost luată din datele
statistice deținute de Departamentul de administrare judecătorească și din ”Studiul cu privire la optimizarea hărții judiciare din
republica Moldova”, efectuat de Centrul de Resurse Juridice in Moldova în 2013-2014.
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14. Jud. Edineț
7
2
5
15. Jud. Bender
4
2
2
16. Jud. Anenii Noi
3
2
1
17. Jud. Cimișlia
4
3
1
18. Jud. Criuleni
4
2
2
19. Jud. Leova
5
3
2
20. Jud. Nisporeni
5
2
3
21. Jud. Ungheni
4
3
1
22. Jud. Telenești
4
2
2
23. Jud. Ștefan Vodă/Slobozia
3
2
1
24. Jud. Basarabeasca
4
2
2
25. Jud. Cantemir
5
2
3
26. Jud. Călărași
5
2
3
27. Jud. Căușeni
6
3
3
28. Jud. Dubăsari
3
2
1
29. Jud. Fălești
4
2
2
30. Jud. Florești
4
2
2
31. Jud. Glodeni
6
2
4
32. Jud. Orhei
7
2
5
33. Jud. Sîngerei
3
2
1
34. Jud. Briceni
4
3
1
35. Jud. Bălți
6
5
1
36. Jud. Dondușeni
3
2
1
37. Jud. Drochia
3
3
0
38. Jud. Ocnița
4
2
2
39. Jud. Rezina
7
2
5
40. Jud. Rîșcani
5
2
3
41. Jud. Soroca
8
2
6
42. Jud. Strășeni
4
2
2
43. Jud. Șoldănești
5
2
3
44. Jud. Ceadîr-Lunga
6
2
4
45. Jud. Comrat
5
2
3
46. Jud. Taraclia
3
2
1
47. Jud. Vulcănești
4
2
2
Costurile necesare echipării, salarizării și asigurării tehnico-materiale a activității acestor
colaboratori sînt redate în rubrica ”Fundamentarea economico-financiară”.
Din punct de vedere al managementului resurselor umane, efectivul limită al Ministerului
Afacerilor Interne și, respectiv, cel al Inspectoratului General al Poliţiei, urmează a fi redus cu
117 de unități de personal, deoarece, în rezultatul creării Poliției judecătorești în subordinea
Ministerului Justiției, SPJ al Inspectoratului General al Poliţiei va fi lichidat. Astfel, cele 117 de
unități vor fi preluate de Poliţia judecătorească din subordinea Ministerului Justiției,
suplimentar la care vor fi necesare încă 167 de unități de personal (inclusiv 10 unități pentru
aparatul Poliției judecătorești). În acest sens, proiectul propune modificarea hotărîrilor
Guvernului care reglementează efectivul-limită al Ministerului Afacerilor Interne, al IGP și al
Ministerului Justiției.
Actualii colaboratori ai SPJ al IGP vor putea participa, în ordiinea generală, la concursul de
angajare în cadrul Poliției judecătorești din subordinea Ministerului Justiției. În cazul
nepromovării concursului de angajare, Ministerul Afacerilor Interne urmează să efectueze
transferul colaboratorilor respectivi în alte subdiviziuni ale sale sau, în cazul imposibilității
efectuării transferului, să-i disponibilizeze în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
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Menționăm că, art. 47, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la
activitatea Poliției și statutul polițistului, prevede în calitate de temei pentru încetarea
serviciului în Poliție ”lichidarea subdiviziunii Poliţiei sau cu reducerea statelor de personal,
dacă poliţistul refuză transferul într-o altă funcţie”.
Trebuie să menționăm faptul că, chiar dacă actele legislative prevăd faptul că de la 1
ianuarie 2015 Ministerul Justiției va pune la dispoziția instanțelor judecătorești poliția
judecătorească (art. VI, alin. (2) din Legea nr. 247 din 21 iulie 2006 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative), iar Ministerul Afacerilor Interne va cesiona Ministerului
Justiției atribuțiile ce țin de ”asigurarea înfăptuirii justiției” (art. 69, alin. (5) din Legea nr. 320
din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului), din punct de
vedere practic, preluarea acestor atribuții nu va fi posibilă într-un termen restrîns.
Pentru a asigura securitatea sediilor instanţelor judecătoreşti în perioada de transfer a
Poliţiei judecătoreşti de la Ministerul Afacerilor Interne în subordinea Ministerul Justiţiei,
perioadă în care Ministerul Justiției urmează să creeze condițiile necesare începerii activității
efective şi eficiente a Poliţiei judecătoreşti, se propune ca Serviciul poliţiei judecătoreşti al
Inspectoratului General al Poliţiei să-și continue activitatea încă o anumită perioadă de
timp după 1 ianuarie 2015, dar nu mai mult de 4 luni de la intrarea în vigoare a hotărîrii
de Guvern prin care se va crea Poliţia judecătorească în subordinea Ministerului Justiţiei.
Pentru a asigura demararea eficientă a activității Poliției judecătorești, se propune ca
persoanele care vor promova primul concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din
cadrul aparatului Poliției judecătorești, precum și cei care vor promova primul concurs de
angajare în subdiviziunile teritoriale să fie numiți în funcție la aceeași dată calendaristică.
În cele ce urmează, Poliția judecătorească nou creată va organiza, după necesitate, alte
concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante atît în propriul aparat, cît și în subdiviziunile
teritoriale.
La moment, pentru exercitarea atribuțiilor ce-i revin, SPJ al MAI deține anumite bunuri.
Pentru desfășurarea activității Poliției judecătorești a MJ, patrimoniul militar al corpului de
comandă și al efectivului de trupă, mijloacele de transport din dotare, precum și alte bunuri
utilizate în prezent de SPJ al MAI urmează a fi transmise Ministerului Justiției. De asemenea,
este necesară și transmiterea echipamentului, deoarece actuala uniformă a SPJ urmează a fi
utilizată de către PJ a MJ pînă la aprobarea de către Guvern a noului model de uniformă și
confecționarea nemijlocită a acesteia.
Transmiterea treptată a acestor bunuri va fi efectuată în conformitate cu prevederile
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizațiilor,
instituțiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcțiilor, mijloacelor fixe și altor active,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995. Lista prealabilă a bunurilor
care pot fi transmise de către MAI, precum și costul celor care urmează a fi procurate de către
Ministerul Justiției pentru asigurarea tehnico-materială a activității PJ este redată în rubrica
”Fundamentarea economico-financiară”.
Astfel, în termen de trei luni de la adoptarea acestui proiect de hotărîre de Guvern bunurile
menționate supra urmează a fi transmise Poliției judecătorești din subordinea Ministerului
Justiției. Conform pct. 20 din Regulamentul menționat supra, data transmiterii, precum şi
termenele de executare a lucrărilor ce ţin de transmiterea întreprinderilor, a subdiviziunilor lor
şi a unor obiecte aparte a altor active sînt stabilite în decizia de transmitere. Astfel, Comisia de
primire-predare, în limita termenului de trei luni stabilit în proiect, va stabili etapele și modul de
transmitere a bunurilor SPJ al MAI și va efectua predarea-primirea.
În aceeași perioadă, în temeiul pct. 9, lit. b) din proiect, Ministerul Justiției va efectua și
achizițiile publice în vederea procurării altor bunuri necesare asigurării începerii activității
Poliției judecătorești.
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Fundamentarea economico-financiară
Asigurarea tehnico-materială și finanțarea activității Poliției judecătorești va fi realizată ca
și în prezent, din contul mijloacelor bugetului de stat.
Crearea Poliţiei judecătoreşti va implica, atît redistribuirea către Ministerul Justiției a
finanțelor destinate în prezent Serviciului poliției judecătorești al Inspectoratului General al
Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, cît și cheltuieli suplimentare determinate de
asigurarea cu echipament şi patrimoniu militar, de amenajarea spațiilor, salarizarea noilor
unități de personal. Astfel, referitor la cuantumul costurilor, comunicăm următoarele.
După cum a fost menționat supra, aparatul Poliției judecătorești va fi constituit din 14
unități de personal. În vederea creării condițiilor optime pentru desfășurarea activității acestora,
vor fi necesare 4-5 birouri. Conform estimărilor prealabile, costul aproximativ pentru
locațiunea spațiului respectiv pentru un an este de 100,00 lei.
O altă categorie de cheltuieli o constituie cea determinată de reparația/amenajarea și
dotarea încăperilor pentru amplasarea subdiviziunilor teritoriale ale Poliției judecătorești în
cadrul instanțelor de judecată, precum și a încăperilor pentru păstrarea armamentului conform
normelor în vigoare. Pentru aceste necesități vor fi necesari 1.410,0 mii lei (în mediu cîte 30,0
mii lei pentru fiecare din cele 47 de instanțe).
Sumele necesare pentru amenajarea/reparația încăperilor pentru amplasarea colaboratorilor
Poliției judecătorești în cadrul instanțelor judecătorești și a încăperilor pentru păstrarea
armamentului vor fi preluate din alocațiile destinate finanțării investițiilor capitale pentru
instanțele judecătorești.
De asemenea, pentru dotarea tehnică vor fi necesari aproximativ 600,0 mii lei, dintre care:
a) calculatoare – 60 bucăți x 5000 lei = 300.0 mii lei;
b) mobilier – 300.0 mii lei.
Sumele necesare pentru dotarea tehnică a 117 unități vor fi redistribuite de către Ministerul
Finanțelor de la Ministerul Afacerilor Interne la Ministerul Justiției. Sumele suplimentare,
pentru procurarea după caz a calculatoarelor și pieselor de mobilier noi, precum și pentru
salarizarea noilor colaboratori, vor fi alocate suplimentar de la bugetul de stat.
Un alt aspect important pentru activarea eficientă a Poliției judecătorești constă în
asigurarea cu echipament a colaboratorilor acesteia, asigurarea cu patrimoniu militar al
corpului de comandă şi efectivului de trupă, precum și cu mijloace de transport.
În contextul celor expuse, prezentăm costurile aferente acestora.
Calculul pentru asigurarea cu echipament
a unui colaborator
nr.
d/o

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumirea echipamentului

Căciulă de iarnă
Chipiu de paradă
Chipiu de serviciu
Beretă
Scurtă călduroasă
Costum de paradă
Scurtă de serviciu
Pantaloni de serviciu
Cămaşă cu mînecă lungă
Cămaşă cu mînecă scurtă
Cămaşă albă

Unitatea
Numărul de
de măsură
obiecte
pentru o
persoană

Preţul
pentru o
unitate

Suma

buc
buc
buc
buc
buc
set
buc
per
buc
buc
buc

341,0
360,0
60,0
100,0
650,0
1710,0
590,0
590,0
180,0
150,0
180,0

341,0
360,0
60,0
100,0
650,0
1710,0
590,0
1180,0
360,0
300,0
180,0

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
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12 Cravată bej
buc
1
38,0
38,0
13 Cravată neagră
buc
1
38,0
38,0
14 Bocăni
per
1
530,0
530,0
15 Pantofi
per
1
330,0
330,0
16 Centură lată
buc
1
135,0
135,0
17 Curea p/u pantaloni
buc
1
80,0
80,0
TOTAL pentru un colaborator:
6.982,0 lei
TOTAL pentru 270 de
1.885.140 lei
colaboratori:
Calculul pentru asigurarea cu patrimoniul militar
al corpului de comandă şi efectivului de trupă
(armamentul, muniţii, mijloace speciale, accesorii din dotare)
nr.
Denumirea
Unitatea Numărul Preţul Prețul total Suma totală
d/o
de
pentru 1
($)
(lei)
obiecte
buc.
total buc.
($)
1 Pistol PM
comp.
135
490,0
66.150.0
912.870,0
2 Cartuşe calibru 9 mm
buc
11
360,0
3.960,0
54.648,0
3 Automat ACSU
comp
28
880,0
24.640,0
340.032,0
4 Cartuşe calibru 5,45
buc
33
75,0
2.475,0
34.155,0
mm pentru pistol
5 Toc
buc
250
7,6
1.900,0
26.220,0
6 Ştergător
buc
250
2,2
550,0
7.590,0
7 Bidon pentru ulei
buc
25
2,5
62,5
862,5
8 Şnur pentru pistol
buc
142
2,9
411,8
5.682,84
9 Cască antiglonţ
buc
94
75
7.050,0
97.290,0
SFERABRS
10 Cătuşe
buc
250
25,0
6.250,0
86.250,0
11 Baston de cauciuc
buc
250
22,0
5.500,0
75.900,0
12 Suport pentru baston
buc
250
1,5
375,0
5.175,0
119.324,3 $ 1.646.675,34
Suma totală, la cursul dolarului de 13,80 lei:
lei
Sumele necesare pentru asigurarea cu echipament a colaboratorilor poliției judecătorești și
pentru asigurarea cu patrimoniu militar al corpului de comandă şi efectivului de trupă urmează a fi
suportate de la bugetul de stat. O parte a acestor bunuri, care în prezent sînt utilizate de către SPJ al
MAI pot fi transmise de către acesta Poliției judecătorești din subordinea Ministerului Justiției. În
cele ce urmează prezentăm lista și cantitatea bunurilor care pot fi transmise de către MAI.
Lista bunurilor care pot fi transmise de către MAI:2
nr Denumirea bunului
Cantitatea
Costul
Uzura
.
(buc.)
(lei)
Echipament

Patrimoniul militar

2

Tabelul va fi completat după recepționarea de la MAI a informației referitoare la bunurile care pot fi transmise.
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Dotarea tehnică

Referitor la salarizarea personalului, menționăm următoarele.
Angajații din cadrul aparatului Poliției judecătorești vor avea statut de funcționari publici.
Calcularea salariului pentru aceștia se va efectua conform Legii nr. 48 din 22 martie 2012
privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici.
Colaboratorii din subdiviziunile teritoriale vor avea statut de funcționari publici cu statut
special. Aceștia, ca și în prezent, vor fi salarizați în conformitate cu prevederile Legii nr.355XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și cu
Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de
trupă și corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității
statului și ordinii publice. În acest context, proiectul prevede completarea Hotărîrii de Guvern
menționate supra, pentru a prevedea expres faptul că aceasta se va aplica și colaboratorilor PJ
din subordinea Ministerului Justiției.
Sumele suplimentare pentru salarizarea noilor colaboratori (10 unități pentru funcționarii
publici din aparatul Poliţiei judecătoreşti și 157 de unități suplimentare pentru subdiviziunile
teritoriale), vor fi alocate suplimentar de la bugetul de stat. Conform calculelor estimative,
pentru salarizarea unităților suplimentare vor necesare aproximativ 5714,17 mii lei.
Trebuie să remarcăm faptul că, în cazul încetării raporturilor de muncă în temeiul art. 47,
alin. (1), lit. f) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și
statutul polițistului, conform art. 65 alin. (2) al acestei Legi, în cazul eliberării din serviciu în
legătură cu pensionarea sau din cauza reducerii personalului ori a lichidării subdiviziunii,
poliţistului i se acordă o indemnizaţie unică în corespundere cu vechimea calendaristică în
serviciu în Poliţie. Drept urmare, din contul bugetului de stat vor fi acoperite cheltuielile legate
de achitarea indemnizației pentru persoanele raporturile de serviciu ale cărora vor înceta drept
urmare a refuzului de a se transfera într-o altă funcție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele
normative care trebuie elaborate sau modificate
Drept urmare a aprobării prezentului proiect, va fi necesară elaborarea și aprobarea
Regulamentului cu privire la organizarea, funcționarea Serviciului poliției judecătorești, precum
și Regulamentul privind uniforma și însemnele de distincție ale colaboratorilor Serviciului
poliției judecătorești.
De asemenea, Ministerului Justiției urmează să elaboreze și să prezinte Guvernului spre
examinare proiectul Legii cu privire la Poliția judecătorească. Pînă la adoptarea acestei legi,
colaboratorilor cu statut special și se vor aplica prevederile Legii nr. 320 din 27 decembrie 2012
cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului.
Respectarea transparenţei în procesul decizional
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa
în procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Poliției judecătorești
a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, la directoriul
Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de acte normative remise spre coordonare.

Viceministru

Nicolae EȘANU
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