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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

 la 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 

Denumirea 

autorului 

avizului  

Nr Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale și 

Construcțiil

or 

1.  La Planul procesului de construire a clădirilor noi şi/sau renovare a clădirilor existente, 

necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti: 

- denumirea Planului din anexa la proiectul hotărîrii Parlamentului de expus conform 

art. 1 din proiectul hotărîrii de Parlament, după cum urmează: „Planul procesului de 

construire a clădirilor noi şi/sau renovarea clădirilor existente, necesare pentru buna 

funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti"; 

Se acceptă. 

Textul a fost completat. 

2.  - din toate acţiunile/subacţiunile a Planului, din rubrică „Responsabil" de exclus 

MDRC (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor) ca fiind în afara 

competenţelor funcţionale ale Ministerului; 

Se acceptă parțial. 

Textul a fost redactat la toate 

acțiunile, cu excepția acțiunii 2.1., 

deoarece întru realizare acesteia este 

necesar suportul MDRC. 

 

3.  - poz. 1.1 la acţiunea "Construcţia Judecătoriei Ungheni", textul " Procesul verbal de 

finisarea lucrărilor de construcţie şi de recepţie finală a lucrărilor întocmit", din indicatorul 

de rezultat, de expus după cum urmează: "Procesul verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor. Procesul verbal de recepţie finală".  

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

 

4.  Se propune, compartimentul "Acţiunea/subacţiunea" de completat cu următoarele 

subacţiuni:  

1.1.1 Obţinerea de la APL a actelor permisive necesare pentru elaborarea 

documentaţiei de proiect şi deviz şi pentru executarea lucrărilor de construcţie",  

1.1.2 Organizarea procedurilor de achiziţie publică a serviciilor de proiectare, 

supraveghere de autor şi supraveghere tehnică, a lucrărilor de construcţie.",  

1.1.3 Elaborarea şi verificarea documentaţiei de proiect şi deviz",  

1.1.4 înregistrarea bunului imobil la organul cadastral" 

Se acceptă parțial 

Subacțiunea propusă pentru 1.14 a 

fost inclusă în Plan cu nr. 1.1.2. 

Subacțiunile 1.1.1-1.1.3 un pot fi 

incluse în Plan, deoarece acestea deja 

au fost realizate. Menționăm că 

construcția Judecătoriei Ungheni a 

demarat în septembrie 2014. 
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5.  - poz 1.4. Cuvintele „Elaborarea proiectului/cerințelor standard…” de a substitui cu 

„Elaborarea documentației de proiect-tip…”. 
Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

 

6.  - poz. 1.6 - 1.19: 

a) acţiunea va avea următorul cuprins: „Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei 

(denumirea unităţii administrativ-teritoriale)" ; 

b) textul "Actul de expertiza clădirii existente a Judecătoriei .... întocmit" de substituit 

cu textul " Raport de expertiză tehnică elaborat de către experţi tehnici atestaţi". 

Se acceptă.  

Textul a fost redactat. 

 

7.  - acţiunile din: 2.2 - 2.5, 2.9 - 2.11, 2.15 - 2.17, 2.21 - 2.23, 2.27 - 2.30, 3.2 - 3.5, 3.9 - 

3.11, 3.15 - 3.18, 3.22 - 3.24, 3.28 - 3.30, 4.2 - 4.4, 4.7 - 4.10, 4.14 - 4.26, 4.20 - 4,22 de 

modificat cu completarea următoarelor subacţiuni: 

- 1. Obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectare 

- 2. Obţinerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară şi 

alte avize prevăzute de lege; 

- 3. Achiziţionarea serviciilor de elaborare documentaţiei de proiect şi deviz pentru 

construcţie (reconstrucţie) şi, după caz, desfiinţare şi de supraveghere de autor şi 

supraveghere tehnică; 

- 4. Achiziţionarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect şi 

deviz pentru construcţie; 

- 5. Obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare (după caz şi in baza raportului de 

expertiză tehnică); 

- 6. Achiziţionarea lucrărilor de construire şi, după caz, desfiinţare; 

- 7. Achiziţionarea serviciilor de responsabil tehnic atestat; 

- 8. Elaborarea procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a procesul 

verbal de recepţie finală. 

- 9. Înregistrarea clădirii la Organul Cadastral Teritorial. 

Se acceptă.  

Textul a fost redactat. 

 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

8.  Totodată, la Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Judecătoriei 

Rîşcani, mun. Chişinău, referitor la includerea acţiunilor indicate în pct. 4.1 - 4.3 ale 

Planului începînd cu anul 2017. 

Astfel, se propune identificarea, atribuirea terenului şi proiectarea clădirii pentru 

Judecătoria municipiului Chişinău, în mod prioritar, comparativ cu alte instanţe. 

Propunerea respectivă este justificată în contextul complexităţii viitoarei instanţe, or 

Se acceptă. 

Planul a fost modificat. 
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instanţa va activa în componenţa a 154 de judecători şi 533 unităţi personal total. 

Prin urmare, avînd în vedere durata procedurilor de implementare a etapelor iniţiale 

pentru construcţia clădirii, precum şi necesitatea creării condiţiilor optime întru buna 

funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti şi asigurarea accesibilităţii la procesul 

judiciar pentru justiţiabili, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportun 

să accepte în principiu proiectul respectiv, venind cu propunerea de a modifica Planul de 

construire a clădirilor noi şi/sau renovare a clădirilor existente, prin includerea acţiunilor 

indicate în pct. 4.1 -4.3 ale Planului începînd cu anul 2017. 

 

 

Ministru                                                                     Vladimir CEBOTARI 

 


