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Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

HOTĂRÎRE 

nr. ________ din _________ 

 

cu privire la crearea Poliției judecătorești  

 

            În scopul executării prevederilor art. 50, alin. (1) din Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 

privind organizarea judecătorească, art. VI alin. (1) din Legea nr. 247 din 21 iulie 2006 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative, art. 69 alin. (5) din Legea nr. 320 din 27 

decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutului polițistului, precum și în vederea 

consolidării sistemului de securitate în sediile instanțelor judecătoreşti,  

 

Hotărîrea Guvernului: 

  

1. Se creează, în subordinea Ministerului Justiției, Poliția judecătorească. 

2. Poliția judecătorească este autoritate administrativă cu statut de persoană juridică de drept 

public, din subordinea Ministerului Justiţiei, creat pentru asigurarea securității participanților la 

proces, precum și asigurarea ordinii publice și securității în sediile instanțelor judecătorești. 

3. Se stabileşte efectivul-limită al Poliției judecătorești în număr de 284 unităţi, cu un fond 

de salarizare conform legislaţiei în vigoare, inclusiv 14 unități în aparatul Poliției judecătorești și 

270 unități în subdiviziunile teritoriale. 

4. Directorul Poliției judecătorești este numit în funcție de către ministrul justiției.  

Statul de personal și schema de încadrare ale Poliției judecătorești se aprobă de către 

Ministerul Justiției în limita efectivului stabilit la pct. 3 al prezentei hotărîri. 

5. Finanțarea și asigurarea tehnico-materială a activității Poliției judecătorești este realizată 

din contul mijloacelor bugetului de stat și din alte surse neinterzise de lege. 

6. Sediul Poliției judecătorești se află în mun. Chişinău. Subdiviziunile teritoriale își 

desfășoară activitatea în circumscripțiile instanțelor judecătorești și curților de apel (în 

continuare – instanțe judecătorești). 

7. Transmiterea treptată a activelor și pasivelor, mijloacelor fixe și a altor bunuri materiale 

ale Serviciului poliției judecătorești al Inspectoratului General de Poliție din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne se va efectua în termen de trei luni, în baza actelor de predare-

primire, întocmite 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. 

8. Ministerul Afacerilor Interne va efectua transferul sau, în cazul imposibilității efectuării 

acestuia, disponibilizarea angajaților Serviciului poliției judecătorești din cadrul Inspectoratului 

General al Poliției, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  

9. Ministerul Justiţiei: 

a) în termen de două luni, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare Regulamentul 

cu privire la organizarea și  funcţionarea Poliției judecătorești, structura Poliției judecătorești, 

precum și Regulamentul privind uniforma și însemnele de distincție ale colaboratorilor Poliției 

judecătorești; 

b) în termen de două luni, va întreprinde măsurile necesare pentru începerea activității 

Poliței judecătorești; 

c) va prezenta Guvernului spre examinare proiectul Legii cu privire la Poliția 

judecătorească. 
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10. Ministerul Finanțelor va asigura transmiterea către Ministerul Justiției a mijloacelor 

financiare necesare pentru asigurarea activității Poliției judecătorești. . 

11. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova, 

monitorizată de Cancelaria de Stat, va asigura aparatul Poliției judecătorești cu încăperi de 

serviciu. 

12. Serviciul poliției judecătorești al Inspectoratului General al Poliției din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne își va continua activitatea pînă la începerea activității Poliției 

judecătorești din subordinea Ministerului Justiției, dar nu mai mult de 4 luni de la intrarea în 

vigoare a prezentei hotărîri de Guvern. 

13. Poliția judecătorească își va începe activitatea odată cu numirea în funcție a persoanelor 

care vor promova primul concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul 

aparatului Poliției judecătorești. 

14. Pînă la asigurarea Poliției judecătorești cu uniforme noi, colaboratorii acesteia vor purta 

uniformele transmise de Serviciul poliției judecătorești al Inspectoratului General de Poliție al 

Ministerului Afacerilor Interne. 

15. Pînă la adoptarea proiectului legii menționate la pct. 9, lit. c), colaboratorilor Poliției 

judecătorești din subordinea Ministerului Justiției li se aplică, în modul corespunzător, 

prevederile Legii nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul 

polițistului.  

16. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale  Guvernului, 

conform Anexei. 

17. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data publicării, cu excepția pct. 3, 5 și 6 din Anexă, 

care intră în vigoare peste 4 luni de la data publicării.  

 

PRIM-MINISTRU                                                       

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiției 

Ministrul afacerilor interne 

Ministrul finanţelor  

 

Anexa 

la Hotărîrea Guvernului nr. ___ 

din ___ _______2014 

 

Modificările şi completările 

ce se operează în unele hotărîri ale  Guvernului 

 

1. La Anexa nr. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 16 iunie 2003 cu privire la 

structura şi efectivul-limită ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, 

departamentelor și altor autorități administrative centrale (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2003, nr. 123-125, art. 770) cu modificările și completările ulterioare, la poziția 

”Ministerul Justiției”: 

a) coloana 2 se completează cu sintagma ”Poliția judecătorească”; 

b) coloana 3 se completează cu sintagma ”Secția teritorială a Poliția judecătorească”. 

2. 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 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2006, nr. 91-94, art. 692) cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează 

după cum urmează: 
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a) la pct. 1, după sintagma ”Ministerul Afacerilor Interne” se completează cu cuvintele ”și 

Poliției judecătorești”; 

b) la pct. 4, după sintagma ”Ministerul Afacerilor Interne” se completează cu cuvintele ” 

corpului de ofițeri ai Poliției judecătorești” ; 

c) la pct. 9,  

alineatul 1, după sintagma ”Ministerul Afacerilor Interne” se completează cu sintagma 

”Poliției judecătorești”; 

alineatul 3, supă cuvintele ”din subordine” se completează cu sintagma ”Poliției 

judecătorești”; 

d) la pct. 13, după sintagma ”Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat” se completează cu 

sintagma ”Poliției judecătorești”; 

e) la pct. 19, după cuvintele ”Pază de Stat” se completează cu cuvintele ”directorul Poliției 

judecătorești”; 

f) în titlul Anexei nr. 2, după sintagma ”Ministerul Afacerilor Interne” se completează cu 

cuvintele ”și Poliției judecătorești”. 

3. La pct. 2, aliniatul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009 cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Afacerilor Interne, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art. 856) cu modificările ulterioare, 

cifra ”17542” se substituie cu cifra ”17425”. 

4. Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 cu privire la organizarea și 

funcționarea Ministerului Justiției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 212-

215, art. 799) cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

a) la pct. 4 se completează cu alineatul 11
1
) cu următorul cuprins: 

”11
1
) asigurarea securității participanților la proces și ordinii publice și securității în sediile 

instanțelor judecătorești”; 

b) la Anexa nr. 3, după sintagma ”Departamentul de administrare judecătorească” se 

completează cu sintagma ”Poliției judecătorești”.  

5. Hotărîrea Guvernului nr. 986 din 24 decembrie 2012 cu privire la structura şi 

efectivul-limită ale Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 273-279, art. 1064) cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează: 

a) La pct. 2: 

alineatul 1, cifra ”9231” se substituie cu cifra ”8947”; 

la pct. 2, alineatul 3, cifra ”2611” se substituie cu cifra ”2494”. 

b) la Anexa nr. 2, sintagma ” Serviciul poliţiei judecătoreşti**” se exclude. 

6. Hotărîrea Guvernului nr. 283 din 24 aprilie 2013 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei 

al Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 97-103, 

art. 341) se modifică după cum urmează: 

a) La pct. 9, alineatul 3, literele k) , l), m), n), o)  se exclud; 

b) La pct. 25 alineatul 5) se exclude. 


