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Priorităţile Ministerului Justiţiei pentru următoarele 100 de zile de la investirea noului Guvern al RM 

 

Nr Direcţia/Su

bdiviziunea 

Acţiunile prioritare 

(documentul de politici 

de referință) 

Indicatorul 

de rezultat 

Măsurile întreprinse pentru realizarea acţiunii si nivelul de realizare 

1. Direcția 

generală 

legislație 

Proiectul Legii cu 

privire la Agentul 

Guvernamental 

Acțiunea derivă din: 

1. Planul de acțiuni 

pentru implementarea 

SRSJ,  acțiunea 3.3.1.2 

2. Acordul de finanțare 

dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi 

Uniunea Europeană 

privind Programul de 

suport al reformei 

justiției, (Matricea), 

acțiunea B.3.1(1) 

1. Proiect 

de 

modificare 

a cadrului 

normativ 

elaborat şi 

remis 

Guvernului 

spre 

examinare  

2. Modific

ări 

elaborate 

REALIZAT 

Ministerul Justiției, în cooperare cu MAEIE și reprezentanții societății 

civile, a elaborat  proiectul legii privind agentul guvernamental(lege 

nouă). Proiectul legii a fost elaborat în contextul necesității reformării 

instituției de reprezentare a intereselor statului în fața Curții Europene a 

Drepturilor Omului, precum și pentru consolidarea mecanismului național 

de asigurare a executării hotărârilor și a deciziilor Curții Europene. 

Proiectul respectiv a fost remis spre expertiză Consiliului Europei, 

raportul căruia a fost recepționat în luna iunie 2014. Proiectul Legii a fost 

definitivat, fiind remis prin scrisoarea nr. 03/11346 din 27.11.2014 

Centrului Naţional Anticorupţie, pentru efectuarea expertizei anticorupţie. 

Proiectul a fost remis Guvernului spre examinare prin scrisoarea nr. 

03/12201 din 24.12.2014.  

Link: http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230 (NR. 93) 

În legătură cu investirea noului Guvern proiectul a fost restituit pentru 

reexaminare. Drept urmare, acesta a fost remis repetat spre coordonare 

autorităților interesate prin scrisoarea nr. 03/1798 din 3 martie 2015. 

Proiectul a fost remis repetat spre examinare Guvernului prin scrisoarea 

nr. 03/3134 din 2 aprilie 2015., fiind aprobat de Guvern prin Hotărîrea nr. 

222 din 30 aprilie 2015 și este înregistrat în Parlament cu nr. 179 din 5 

mai 2015. Proiectul poate fi vizualizat la linkul:  

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tab

id/61/LegislativId/2685/language/en-US/Default.aspx 

2. Legea pentru 

modificarea și 

completarea unor 

acte legislative 

(îmbunătățirea 

1. Proiect 

de 

modificare 

a cadrului 

normativ 

REALIZAT 

Proiectul are drept scop îmbunătăţirea mecanismului recunoaşterii 

executării hotărârilor arbitrale străine.  Prin Ordinul Ministrului justiției 

nr. 449 din 17 octombrie 2014, a fost constituit Grupul de lucru pentru 

asigurarea realizării acțiunii 5.1.4 p.2 din Planul de Acțiuni pentru 

http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2685/language/en-US/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2685/language/en-US/Default.aspx
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procedurii de executare 

a hotărîrilor arbitrale) 

Acțiunea derivă din: 

1. Planul de acțiuni 

pentru implementarea 

SRSJ,  acțiunea 

5.1.4.2; 

2. Acordul de finanțare 

dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi 

Uniunea Europeană 

privind Programul de 

suport al reformei 

justiției, (Matricea), 

acțiunea B.3.1(1) 

elaborat şi 

remis 

Guvernului 

spre 

examinare  

Modificări 

elaborate 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 

2011-2016, care a elaborat proiectul de lege sus menționat. La data de 28 

noiembrie 2014, prin scrisoarea nr. 03/11398, proiectul Legii și Nota 

informativă au fost remise spre avizare autorităților interesate. La moment 

proiectul a fost expediat CNA pentru efectuarea expertizei, prin scrisoarea 

nr. 03/11990 din 17.12.2014.  

În temeiul art. 47, alin. (12) din Legea nr. 797 din 2 aprilie 1996 pentru 

adoptarea Regulamentului Parlamentului, conform căruia Dacă, după 

înregistrare în Parlament, proiectul de act legislativ nu a fost examinat în 

decursul legislaturii în care a fost înregistrat, iniţiativa legislativă devine 

nulă, proiectul a fost restituit de către Parlament pentru reexaminare. 

Drept urmare, acesta a fort remis repetat spre coordonare autorităților 

interesate prin scrisoarea nr. 03/1806 din 3 martie 2015. Proiectul a fost 

remis spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 03/2796 din 25 

martie 2015. 

Proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 187 din 17 aprilie 

2015 și este înregistrat în Parlament cu  nr. 155 din 22 aprilie 2015. 

Proiectul poate fi vizualizat la linkul:  

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tab

id/61/LegislativId/2661/language/en-US/Default.aspx 

3. Proiectul Legii pentru 

modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative  (excluderea 

din Codul de procedură 

penală a clauzei "cu 

excepția cazului în care 

nu este posibilă", în 

raport cu obligația de a 

audia, înregistra 

audierile în instanța de 

judecată și introducerea 

obligației judecătorului 

1. Amenda

mentele la 

codurile 

corespunză

toare, 

adoptate 

ÎN CURS DE REALIZARE 

La etapa actuală proiect Legii pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, prin care s-a amendat Codul de procedură penală, Codul de 

procedură civilă şi Codul contravenţional, a fost transmis spre avizare 

instituţiilor interesate la 12 septembrie 2014 prin scrisoarea nr. 03/8949. 

Proiectul definitivat a fost transmis Guvernului prin scrisoarea nr. 

03/9963 din 17 octombrie 2014, care ulterior a fost aprobat de Guvern în 

ședința din 14 noiembrie 2014 (proces/verbal nr. 40 al ședinței 

Guvernului din 14.11.2014, pct. 2, Hotărîrea Guvernului nr. 1032 din 30 

decembrie 2014). 

 

Urmare a investirii noului Guvern, proiectul a fost remis autorităților 

interesate pentru reconfirmarea avizelor anterioare. Proiectul poate fi 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2661/language/en-US/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2661/language/en-US/Default.aspx
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de a informa părţile în 

proces cu privire la 

dreptul lor de a-și 

înregistra audio 

procesul). 

Acțiunea derivă din: 

1. Acordul de 

finanțare dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Uniunea 

Europeană privind 

Programul de suport 

al reformei justiției, 

(Matricea), acțiunea 

B1.1 (2)  

 

vizualizat la linkul: 

http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192  (proiectul cu nr. 221) 

După recepționarea răspunsurilor de la autorități, proiectul va fi 

definitivat și remis repetat spre examinare Guvernului. 

4. Proiectul Hotărîrii 

Guvernului de 

modificare a 

Statutului executării 

pedepsei de către 

condamnaților 

Acțiunea derivă din: 

1. Planul de acțiuni 

pentru implementarea 

SRSJ,  acțiunea 

6.5.5(2)  

2. Acordul de finanțare 

dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi 

Uniunea Europeană 

privind Programul de 

suport al reformei 

1. Proiect 

de 

modificare 

a cadrului 

normativ 

elaborat şi 

remis 

Guvernului 

spre 

examinare  

2. Modific

ări elaborate 

și transmise 

autorităților 

competente 

REALIZAT 

Proiectul respectiv a fost transmis spre avizare la data de 19 noiembrie 

2014 prin scrisoarea nr. 03/11043. În baza avizelor parvenite proiectul a 

fost definitivat şi expediat Centrului Naţional Anticorupţie pentru 

efectuarea expertizei la data de 15 decembrie 2014 prin scrisoarea nr. 

03/11886. Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 71 din 9 

martie 2015, care poate fi vizualizată la linkul: 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=357

358 

http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=357358
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=357358
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justiției, (Matricea), 

acțiunea B.4.1.(1) 

Matrice 

5. Identificarea 

deficiențelor și 

lacunelor existente în 

Codul de procedură 

penală din Republica 

Moldova 
(incompatibile cu 

dispozițiile art. 5 din 

Convenție și 

jurisprudența CEDO și 

elaborarea modificărilor 

la Codul de procedură 

penală) 

Acțiunea derivă din: 

1. Acordul de 

finanțare dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Uniunea 

Europeană privind 

Programul de suport al 

reformei justiției, 

(Matricea), acțiunea 

C.1.2(1) 

1. Mod

ificările 

adoptate 

REALIZAT 

Ministerul Justiției a constituit Grupul de lucru prin Ordinul ministrului 

justiției nr. 70 din 22.02.2013. Președintele Grupului de lucru este 

desemnat viceministru al Justiției Dl. Vladimir Grosu. Membrii Grupului 

de lucru sunt în număr de 13 (precum și 7 membri supleanți) – 

reprezentanți ai MJ, PG, MAI, CNA, Centrul Național pentru Protecția 

Datelor cu Caracter Personal, Serviciul Vamal, un reprezentant din partea 

mediului academic și un reprezentant al societății civile.  

 

Ulterior Concepţiei privind identificarea deficienţelor şi lacunelor 

existente în legislaţia procesual penală a Republicii Moldova, 

incompatibile cu standardele stabilite de CEDO şi jurisprudenţa CtEDO,  

elaborată de Grupul de lucru, a fost elaborat un proiect de lege de 

modificare a Codului de procedură penală. Proiectul a fost transmis la 

avizare subiecţilor interesaţi prin scrisorile  nr. 10/3529 din 11.04.2014 şi 

10/4501 din 08.05.2014. Suplimentar, proiectul a fost prezentat 

Consiliului Europei în vederea obţinerii expertizei acestuia referitor la 

proiect. În luna octombrie 2014, proiectul  a fost expus în cadrul unei 

prezentări publice. Proiectul definitivat în baza avizelor şi a raportului de 

expertiză al Consiliului Europei a fost transmis CNA pentru efectuarea 

expertizei anticorupţie (scrisoare nr. 03/12025 din 18 decembrie 2014). 

Proiectul a fost definitivat și remis Guvernului spre examinare prin 

scrisoarea nr. 03-4876 din 15 mai 2015. 

6. Proiectul Legii pentru 

modificarea și 

completarea unor acte 

legislative (privind 

optimizarea hărții 

judecătorești și 

revizuirea 

1. Proiect 

de lege, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

2. Modific

ÎN CURS DE REALIZARE 

Proiectul urmează să fie modificat conceptual 

În anul 2014, a fost elaborat și publicat Studiului privind optimizarea 

hărții instanțelor judecătorești din RM, efectuat de Centrul de Resurse 

Juridice din Moldova în cadrul proiectului „Contribuţia CRJM la 

implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei: pilonii I şi II‖ 

cu suportul financiar al Ambasadei SUA în R.M,   
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mecanismului finanțării 

sistemului judecătoresc) 

Acțiunea derivă din: 

1. Planul de acțiuni 

pentru implementarea 

SRSJ,  acțiunea 1.1.1(2) 

2. Acordul de finanțare 

dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi 

Uniunea Europeană 

privind Programul de 

suport al reformei 

justiției, (Matricea), 

acțiunea B.1.2.(2)  – 

optimizarea hărții 

3. Planul de acțiuni 

pentru implementarea 

SRSJ,  acțiunea 

1.1.4(2)– finanțarea 

sistemului judecătoresc 

ările 

adoptate 

3. Proiect 

de lege, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudi

u1/Studiu_Optimiz_Hartii_Jud_-_CRJM-2014_ro_1.pdf 

 

În cadrul ședinței din 21 mai 2014 a Grupului de lucru pentru 

monitorizarea implementării Pilonului I din SRSJ, autorii studiului au 

remarcat că studiul efectuat anterior necesită o detaliere sub aspectul 

costurilor ce țin de optimizarea instanțelor judecătorești.  

 

Drept urmare, efectuarea studiului a fost prelungită pentru anul 2015. 

Astfel, cu suportul financiar al Ambasadei SUA în R.M. a fost contractat 

un expert de către USAID ROLISP care va efectua o detaliere sub 

aspectul costurilor ce ține de optimizarea instanțelor judecătorești. 

Ministerul Justiției planifică ca versiunea prealabilă a studiului să fie 

prezentată la finele lunii mai, 2015. 

 

Avînd în vedere recomandările studiului, în aprilie 2015, reprezentaţii 

DAJ împreună cu reprezentaţii Urban Proiect au efectuat vizite de lucru în 

toate instanţele de judecată ce urmează a fi lichidate. 

La momentul de față, proiectul legii se definitivează pentru a fi remis spre 

avizare și consultare publică. Ulterior prezentării studiului de fezabilitate, 

nota informativă la proiect, precum și proiectul,  vor fi completate cu 

informația referitoare la costuri. 

7. Proiectul Legii cu 

privire la obligația de 

raportare a actelor de 

corupție, celor conexe 

corupției și faptelor de 

comportament 

corupțional. 

Acțiunea derivă din: 

1. Acordul de 

finanțare dintre 

Guvernul Republicii 

1. Regleme

ntări interne 

privind 

protecția 

avertizorilor 

de 

integritate, 

adoptate 

REALIZAT 

Ministerul Justiției a constituit grupul de lucru prin Ordinul nr. 328 din 28 

iulie 2014 pentru elaborarea proiectului Legii cu privire la obligația de 

raportare a actelor de corupție și a celor conexe actelor de corupție, a 

faptelor de comportament corupțional. Proiectul are drept obiectiv 

modificarea cadrului normativ în vederea instituirii obligației de a raporta 

actele de corupție, aplicabilă tuturor profesioniștilor din sectorul justiției 

(pentru ca legislația națională să corespundă recomandărilor GRECO). La 

04.12.2014, prin scrisoarea nr. 03/11549 proiectul a fost transmis spre 

avizare şi la 30.12.2014, prin scrisoarea nr. 03/12303  proiectul  a fost 

transmis CNA spre expertizare. Urmare a investirii noului Guvern, 
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Moldova şi Uniunea 

Europeană privind 

Programul de suport al 

reformei justiției, 

(Matricea), acțiunea 

B.5.1(3) 

proiectul a fost remis spre avizare repetată prin scrisoarea nr. 03/1996 din 

9 martie 2015.  

Versiunea de proiect remisă spre avizare repetată poate fi vizualizată la 

linkul: http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192  (proiectul cu 

nr. 196). 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 

03/4267 din 4 mai 2015. Proiectul poate fi vizualizat la linkul: 

http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230  (proiectul cu nr. 108) 

8. Elaborarea cadrului 

normativ necesar 

pentru reabilitarea 

victimelor torturii şi 

altor rele tratamente  

(Proiectul Legii cu 

privire la reabilitarea 

victimelor 

infracțiunilor) 

Acțiunea derivă din: 

1. Planul de acțiuni 

pentru implementarea 

SRSJ,  acțiunea 

6.4.6(1): 

2. Acordul de finanțare 

dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi 

Uniunea Europeană 

privind Programul de 

suport al reformei 

justiției, (Matricea), 

acțiunea și B.B.2.2(1)  

1.Proiect de 

act 

normativ 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

 

ÎN CURS DE REALIZARE 

Proiectul a fost transmis la avizare prin scrisoarea nr. 03/10089 din 21 

octombrie 2014. Proiectul a fost definitivat în baza propunerilor 

recepționate în urma avizării. De asemenea, a fost recepționat și Raportul 

de expertiză anticorupție. În vederea definitivării proiectului, a fost 

organizată o ședință a grupului de lucru. Următoarea ședință a acestuia a 

fost planificată pentru 28 aprilie. Proiectul a fost remis Centrului Național 

Anticorupție pentru efectuarea expertizei. Ulterior recepționării raportului 

CNA, proiectul va fi remis Guvernului spre examinare.  

 

9. Modificări ale 

cadrului legal care să 

permită aplicarea 

1. Proi

ect de lege 

elaborat şi 

ÎN CURS DE REALIZARE 

În luna septembrie 2014 prin ordinul nr. 387 din 16.09.2014 a fost creat 

grupul de lucru inter-instituţional în vederea elaborării modificărilor la 

http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
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testelor de integritate 

pentru a analiza 

lucrătorii din sistemul 

justiției (debutanți și 

cei încadrați în 

câmpul muncii) și a 

verifica modul de 

completare și 

verificare a  

declarațiilor de 

interese, venituri, 

proprietăți pentru a 

combate îmbogățirea 

ilegală 

Acțiunea derivă din: 

1. Acordul de 

finanțare dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Uniunea 

Europeană privind 

Programul de suport al 

reformei justiției, 

(Matricea), acțiunile B 

5.1.2; B 5.1.3; B 5.1.24 

remis 

Guvernului 

spre 

examinare 

următoarele acte normative :   

- proiectul legii (noi) privind declararea averii şi intereselor personale, 

care stabileşte obligația declarării averii și intereselor personale, a 

persoanelor cu funcții de demnitate publică, personalul din cabinetul 

persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, 

funcționarilor publici şi a altor persoane care exercită o funcție publică, 

modul de declarare şi de exercitare a controlului asupra averii acestor 

persoane, modul de declarare şi soluţionare a conflictului de interese, a 

incompatibilităţii şi restricţiilor   

- proiect de lege (nouă) cu privire la Centrul Național de Integritate, care 

reglementează organizarea, atribuţiile, împuternicirile, precum şi alte 

aspecte relevante pentru activitatea Centrul Național de Integritate, 

procedura de control a averilor și intereselor personale, respectării 

regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităţii și 

restricțiilor 

- proiectul legii de modificare şi completare a unor acte legislative (Codul 

penal, Codul contravenţional, Codul de procedură civilă, etc.) scopul 

căreia fiind de a aduce cadrul normativ în concordanţă cu prevederile 

celor 2 legi menționate anterior.   

 

La 16-17 decembrie 2014 a fost organizată prezentarea publică a 

proiectelor de legi menţionate şi la data de 19.01.2015 au fost transmise 

instituţiilor interesate şi Consiliului Europei spre avizare.  Proiectele au 

fost definitivate în baza avizelor instituțiilor interesate. Au fost 

recepționate expertizele Băncii Naționale a Moldovei și Consiliului 

Europei. 

Aceste trei proiecte de legi formează al doilea set de proiecte-anticorupție, 

promovat de Ministerul Justiției în 2015. Cele trei proiecte  au fost remise 

Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție 

prin scrisoarea nr.03/4747 din 13 mai 2015. 

10. Proiectul Legii pentru 

modificarea și 

completarea unor acte 

Proiect 

elaborat și 

remis 

ÎN CURS DE REALIZARE 

Proiectul a fost remis spre avizare și consultare publică prin scrisoarea nr. 

03/2798 din 15 martie 2015. Ulterior avizării, proiectul a fost remis la 
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legislative (utilizarea 

ștampilei de către 

întreprinderi) 

Guvernului 

spre 

examinare 

CNA pentru efectuarea expertizei anticorupție. În baza tuturor 

propunerilor recepționate, la 17 aprilie 2015 proiectul a fost remis 

Guvernului spre examinare. 

Ulterior, prin indicația Guvernului nr. 1412-323 din 30 aprilie 2015 

proiectul a fost restituit pentru a fi definitivat în prin prisma obiecțiilor 

instituțiilor interesate, pe principii reciproc acceptabile. 

11. Direcția 

Cooperare 

Juridică 

Internațion

ală 

Proiectul de lege 

privind completarea 

alineatului (1) al 

articolului 1 din Legea 

nr. 164-XV din 4 

aprilie 2003 pentru 

ratificarea 

Protocolului la 

Convenţia privind 

asistenţa juridică şi 

raporturile juridice în 

materie civilă, 

familială, şi penală, 

din 22 ianuarie 1993. 

Proiectul nu derivă 

din documente de 

politici 

Proiect de 

completare 

elaborat 

-- 

Conform procedurii ce derivă din art. 5 din Convenție, completarea 

rezervei la Protocolul la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile 

juridice în materie civilă, familială, şi penală, din 22 ianuarie 1993, poate 

fi efectuată prin notificarea statelor părți la Convenția respectivă.  

Drept urmare, statele vizate au fost informate prin scrisoare nr. 06/3676 

din 15 mai 2015.  

12. Oficiul 

central de 

probațiune 

Asigurarea recrutării 

consilierilor de 

probațiune cu studii în 

domeniul psihologiei și 

asistenței sociale.  

Acțiunea derivă din: 

1. pct. 6.3.3.3 

Planul de acțiuni 

pentru implementarea 

Strategiei de reformare 

Numărul 

consilierilor 

de 

probațiune 

cu studii în 

domeniu 

recrutați 

REALIZAT 

Pe parcursul anului curent a fost organizat şi desfășurat 1 concurs pentru 

ocuparea funcțiilor publice vacante în urma căruia au fost angajaţi 

7consilieri de probaţiune cu studii în domeniul psihologiei şi asistenţei 

sociale. Odată cu aprobarea bugetului pentru anul 2015  Oficiul central de 

probaţiune va elabora  Statul de personal unde va include unităţi 

suplimentare de consilieri de probaţiune  cu studii în domeniul psihologiei 

şi asistenţei sociale – 15 unităţi. 
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a sectorului justiție 

2011-2016 aprobat 

prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 6 din 

16.02.2012, pct. 2.2. 

2. articolul 138, 

acțiunea 7 Planul 

național de acțiuni 

pentru implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea Europeană 

pentru anii 2014-2016 

(aprobat prin HG nr 

808 din 7 octombrie 

2014) 

(B4.2, rubrica 3, 

acțiunea 3 

Recomandările 

Acordului de finanțare 

dintre Guvernul 

Republicii Moldova și 

Uniunea Europeană 

privind Programul de 

suport al reformei în 

justiție (PNA 2012)) 

 Implementarea 

programului de 

corecție 

comportamentală 

„Motivația spre 

schimbare” în Biroul 

de probațiune 

Nr. 

beneficiaril

or implicați 

în program 

Activități 

desfășurate 

REALIZAT 

Cu referire la aplicarea programului probaţional „Motivaţia spre 

schimbare”  în anul 2014 au fost implicaţi 8 beneficiari aflaţi în evidenţă 

Biroului de probaţiune Dubăsari. 

La 18 mai 2015, au fost implicaţi în program 7 beneficiari. 
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Dubăsari. 

13. Elaborarea, 

modificarea/completar

ea actelor normative şi 

legislative ce vizează 

activitatea de 

probațiune  

Numărul 

proiectelor 

de acte 

normative 

elaborate 

sau avizate 

REALIZAT 

Proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 643 din 5 august 

2014, fiind înregistrat în Parlament cu nr. 326 din 6 august 2014, poate fi 

accesat la linkul:  

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/ta

bid 

În temeiul art. 47, alin. (12) din Legea nr. 797 din 2 aprilie 1996 pentru 

adoptarea Regulamentului Parlamentului, conform căruia Dacă, după 

înregistrare în Parlament, proiectul de act legislativ nu a fost examinat în 

decursul legislaturii în care a fost înregistrat, iniţiativa legislativă devine 

nulă, proiectul a fost restituit de către Parlament pentru reexaminare. 

Drept urmare, acesta a fort remis repetat spre coordonare autorităților 

interesate prin scrisoarea nr. 03/1884 din 4 martie 2015.  

Prin urmare, proiectul Legii a fost definitivat în baza avizelor autorităților 

interesate și remis repetat spre examinare și aprobare Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/3335 din 6 aprilie 2015. În consecință, proiectul Legii a 

fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 252 din 13 mai 2015 și remis 

Parlamentului spre examinare și adoptare. 

 

14. Implicarea mass-mediei 

în promovarea bunelor 

practici în activitatea de 

probațiune şi a rolului 

comunității şi al 

serviciilor comunitare 

în realizarea acestor 

practici (istorii de 

succes). 

Acțiunea derivă din: 

1.pct. 6.5.4.3 Planul de 

acțiuni pentru 

implementarea 

Numărul de 

articole 

publicate 

REALIZAT 

Plasarea pe pagina oficială a Oficiului central de probaţiune 

comunicatelor cu privire la: 

Confederația Europeană de Probațiune—schimb de bune practici 

Grație colaborării Oficiului central de probațiune şi CEP au fost 

organizate un şir de activități pentru a asigura schimbul de bune practici 

în domeniul probațiunii. Printre acestea se numără şi organizarea Primei 

Conferințe internaționale privind Sancțiunile comunitare în țările din 

Europa Centrală şi de Est, or. Chişinău, unde au luat parte reprezentanți a 

41 reprezentanți din diferite țări (Olanda, România, Letonia, Lituania, 

Croația, Republica Uganda, Elveția, Rusia, Coreea de Sud, Irlanda, Marea 

Britanie, Cehia, Slovenia, Ungaria, Norvegia). De asemenea, pe parcursul 

anilor 2012—2014 CEP a organizat participarea colaboratorilor 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid
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Strategiei de reformare 

a sectorului justiție 

2011-2016 aprobat prin 

Hotărîrea 

Parlamentului nr. 6 din 

16.02.2012, pct. 2.2. 

sistemului de probațiune în cadrul întrunirilor la nivel internațional şi 

vizite de lucru în țările din Europa. 

Memorandum bilateral de colaborare între probațiunea din 

Republica Moldova și Georgia 

La 20 februarie 2015, a fost semnat Memorandumul bilateral de 

colaborare între Oficiul central de probațiune şi Agenția Națională de 

executare a pedepselor non-privative de libertate şi Probațiune a Georgiei. 

Părțile vor colabora în scopul facilitării aplicării tratatelor internaționale 

privind cooperarea judiciară internațională în domeniul probațiunii la care 

ambele state sunt parte. 

Experiența probațiunii din Moldova în cadrul ședinței Parlamentului 

Republicii Kazahstan 

La 26 februarie 2015, Vladimir Popa a participat în cadrul şedinței 

Parlamentului Republicii Kazahstan, prezentînd experiența Republicii 

Moldova în domeniul probațiunii. 

Experiența Poloniei și Norvegiei în domeniul monitorizării electronice 

La 19 martie 2015, Oficiul central de probațiune a desfăşurat o masă 

rotundă cu genericul „Experiența Monitorizării Electronice (ME). 

Realitatea şi Provocările”.Întrunirea a fost desfăşurată în contextul 

realizării acțiunii 6.5.3.10 ,,Implementarea unui proiect-pilot privind 

monitorizarea electronică a subiecților probațiunii‖ a Planului de acțiuni 

pentru Reformele inițiate prin prisma Strategiei de Reformă a Sectorului 

Justiției pentru anii 2011 - 2016, au creat premise pentru revizuiri şi 

îmbunătățiri a activității de probațiune. 

Campanie de promovare a pedepselor comunitare 

În perioada 16-26 martie 2015 un şir de acțiuni de salubrizare a unor 

parcuri, terenuri din oraş cu implicarea persoanelor condamnate la muncă 

neremunerată în folosul comunității—una din cele mai eficiente pedepse 

neprivative de libertate. Pe parcursul acestei perioade au fost implicate 

pînă la 26 persoane condamnate/ sancționate la muncă neremunerată în 

folosul comunității aflate în evidența Birourilor de probațiune, mun. 

Chişinău. 

Istorii de succes 
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La 19 februarie 2015, Biroul de probaţiune Străşeni a încheiat Acord de 

colaborare cu Centrul de Reabilitare şi Sprijin pentru Copii şi Tineret cu 

Handicap Mintal şi Fizic „Paradis‖ or. Străşeni. Astfel, consilierii de 

probațiune în comun cu Centrul ,,Paradis‖ au contribuit la acordarea unui 

ajutor umanitar pentru cinci condamnați aflați în evidența probațiunii ce 

provin din familii social vulnerabile. Aceștia au primit colete cu produse 

alimentare și îmbrăcăminte, precum și jucării pentru opt copii a 

beneficiarilor. Această acțiune umanitară a fost desfășurată în scopul 

promovării reintegrării sociale a persoanelor în conflict cu legea, cu 

intervenția prin diverse servicii și acordarea unor beneficii, în funcție de 

probleme și necesități, care prin eforturi și resurse proprii nu sunt în stare 

să își îmbunătățească situația social vulnerabilă. 

Istorii de succes 

În scopul reintegrării minorilor delincvenţi, reeducării şi promovării 

generației tinere, Biroul de Probaţiune Buiucani în comun cu Centrul 

Filantropic ,,STEAUA DE CRISTAL‖ au implicat 16 condamnaţi aflaţi în 

evidenţa Biroului în cadrul concertului dedicat sărbătorii de Crăciun. 

Ţinem să menţionăm că aceste persoane au primit și colete cu produse 

alimentare şi dulciuri. De asemenea, cu sprijinul Clubului de Arte 

Marţiale „GARUDA‖ au fost înregistraţi pentru frecventarea la 

antrenamente sportive gratis doi minori – subiecţi ai probaţiunii. 

Copilărie fără delincvenţă! 

În scopul prevenirii comiterii în rîndul minorilor a unor noi infracţiuni, 

resocializarea şi reintegrarea minorilor delincvenţi, la 17 februarie 2015, 

12 copii defavorizaţi din cadrul Birourilor de probaţiune municipale, au 

avut posibilitatea de a viziona un film (gratuit) în cadrul cinematografului 

,,Patria Centru „EMIL LOTEANU‖. Această activitate se datorează 

colaborării Oficiului central de probațiune cu Organizaţia Internaţională 

pentru Migraţiune (OIM) - Misiunea în Republica Moldova şi 

Cinematograful Patria. Activitatea a fost una cultural – educativă, prin 

dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei şi cunoştinţelor de cultură generală a 

copiilor.  

La 28 martie 2015, Oficiul central de probaţiune în comun cu consilierii 
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de probaţiune au organizat pentru 18 minori care sunt în evidenţa 

Birourilor de probaţiune din mun. Chişinău, vizionarea unui spectacol 

(gratuit) la Circul din Chișinău. Activităţile sunt organizate cu scopul de a 

contribui la prevenirea comiterii în rîndul minorilor a infracţiunilor şi 

petrecerea corectă a timpului liber. Minorii au rămas impresionaţi şi 

încântaţi de spectacol vizionat. Mulţi din ei au afirmat că provin din 

familii social - vulnerabile şi n-au fost niciodată la astfel de spectacole. 

De asemenea, pe parcursul anului consilierii de probațiune desfășoară în 

cadrul instituţiilor de învățământ activităţi educativ–preventive în scopul 

prevenirii delincvenţei juvenile şi reducerea criminalităţii în rândurile 

minorilor. 

La începutul anului 2015 se aflau la evidența Birourilor de probațiune - 

103 minori, dintre care 94 băieți şi 9 fete, iar pe parcursul anului 2015 s-

au luat în evidență. 

15. Organizarea și 

desfășurarea unei 

întruniri cu 

reprezentanți din 

cadrul Serviciului de 

probațiune a Poloniei 

și Norvegiei privind 

experiența în 

domeniul 

monitorizării 

electronice  

Ședință 

desfășurată 
REALIZAT 

În scopul consolidării probațiunii în Republica Moldova și promovării 

imaginii atît pe plan național, cît și internațional, la 19 martie 2015 a fost 

organizată masa rotundă cu genericul ―Experiența Monitorizării 

Electronice. Realitatea și Provocările. ‖. La această întrunire au luat 

parte reprezentanţi ai sistemului de probaţiune Vladimir Popa, Şef al 

Oficiului central de probaţiune, Sergiu Mărgărint, Şef adjunct, 

reprezentanţi ai Probaţiunii din Polonia Miroslaw Przybylski – Directorul 

Departamentului de Executare a Hotărârilor Judecătoreşti, Stawomir 

Stasiorowski - Ofiţer de Probaţiune din Polonia, reprezentanţi ai misiunii 

NORLAM, a proiectului Sprijin acordat sistemelor de executare, 

probaţiune şi reabilitare în Moldova, 

precumşireprezentanţiaiMinisteruluiJustiţieişiProcuraturiiGenerale din 

Republica Moldova. 

16. Centrul 

Național de 

Expertize 

Judiciare 

Aprobarea proiectului 

de lege privind 

statutul expertului 

judiciar  - inclus în 

lista proiectelor 

Legea 

adoptată de 

Parlament 

REALIZAT PARȚIAL 

La 2 iulie 2014, prin scrisoarea nr. 03/6675, proiectul final a fost transmis 

Guvernului pentru examinare şi aprobare. 

Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.902 din 28 

octombrie 2014 și înregistrat în Parlament cu nr. 382 din 29 octombrie 
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devenite nule pe site-ul 

Parlamentului. 

Acțiunea derivă din: 

1. PLANUL de 

acţiuni al Guvernului 

pentru anii 2012-2015, 

aprobat prin HG 

nr.289 din 07.05.2012 . 

 

2014. Poate fi vizualizat la linkul: 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tab

id/61/LegislativId/2492/language/en-US/Default.aspx 

 

În temeiul art. 47, alin. (12) din Legea nr. 797 din 2 aprilie 1996 pentru 

adoptarea Regulamentului Parlamentului, conform căruia dacă, după 

înregistrare în Parlament, proiectul de act legislativ nu a fost examinat în 

decursul legislaturii în care a fost înregistrat, iniţiativa legislativă devine 

nulă, proiectul a fost restituit de către Parlament pentru reconfirmarea 

avizelor de către noii conducători ai autorităţilor.  

Drept urmare a coordonării repetate a proiectului cu autorităţile interesate, 

acesta a fost remis repetat spre examinare Guvernului la 7 aprilie 2015. 

Proiectul a fost analizat in cadrul ședinței Guvernului din 15 aprilie 2015 

și a ședinței din 8 mai 2015. Proiectul urmează a fi definitivat în baza 

propunerilor parvenite de la Ministerul Afacerilor Interne în cadrul 

ședinței Guvernului si examinat repetat la următoarea ședința de Guvern. 

17. Elaborarea unui nou 

proiect de regulament 

privind Centrul 

Naţional de Expertize 

Judiciare 

Acțiunea derivă din: 

1. Planul de 

acţiuni pentru 

implementarea 

Strategiei de reformare 

a sectorului justiţiei  

2011-2016, aprobată 

prin HG nr.6 din 

16.02.2012 -  

Obiectivul 2.3.3. 

Sporirea capacităţilor 

şi reconsiderarea 

Proiect de 

regulament 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

ÎN CURS DE REALIZARE 

Realizarea acţiunii este în dependenţă directă de adoptarea proiectului 

Legii  privind statutul expertului judiciar, deoarece face parte din cadrul 

normativ conex acestei legi.  Menționăm faptul că a fost elaborată 

versiunea inițială a proiectului Regulamentului CNEJ,  care  va fi remis 

spre avizare și promovat ulterior adoptării legii menționate. 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2492/language/en-US/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2492/language/en-US/Default.aspx
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locului şi a rolului 

centrelor de expertiză 

judiciară şi al 

experţilor judiciari). 

18. Elaborarea 

proiectului de  

cod deontologic nou 

pentru experţii 

judiciari ai CNEJ –  
Acțiunea derivă din: 

1. Obiectivul 3.2.6. 

Promovarea şi 

implementarea 

standardelor etice în 

exercitarea profesiilor 

conexe sistemului 

justiţiei 

Cod 

deontologic   

elaborat şi 

aprobat. 

ÎN CURS DE REALIZARE 

La 13 februarie, în incinta Ministerului Justiției, au avut loc discuții 

publice asupra principiilor de etică profesională în profesiile 

juridice(judecători, procurori, avocați, mediatori, executori judecătorești 

și notari), revizuirea codurilor de etică existente și elaborarea, după caz a 

unor noi coduri. În cadrul şedinţei, experții naționali și internaționali a 

fost prezentate concluziile și recomandările care se regăsesc în mai multe 

studii privind standardele etice prevăzute de codurile de etică și 

deontologie ale profesiilor conexe sistemului justiției. De asemenea, au 

fost analizate cele mai importante observații ale experților și cele mai 

frecvente greșeli întîlnite în procesul de lucru al personalului din cadrul 

sistemului juridic. Totodată, s-a reiterat importanța armonizării acestor 

coduri la standardele europene în domeniul eticii profesionale. 

Ca urmare a concluziilor și recomandărilor făcute, s-a decis ca 

reprezentanții profesiilor juridice, prezenți la ședință, să se întrunească în 

cadrul grupurilor de lucru pentru a ajusta și corecta actualele coduri de 

etică. 

Astfel, în prezent se lucrează la elaborarea proiectului unui nou cod 

deontologic pentru experții judiciari. 

19. Elaborarea 

metodologiilor de 

efectuare a fiecărui tip 

de expertiză  judiciară 

Acțiunea derivă din: 

1.Planul de acţiuni 

pentru implementarea 

Strategiei de reformare 

a sectorului justiţiei  

2011-2016, aprobată 

Metodologii 

elaborate şi 

aprobate pe 

10 genuri de 

expertize 

ÎN CURS DE REALIZARE 

În prezent, sînt  elaborate şi deja aprobate 6 metodologii. Alte 5 

metodologii au fost elaborate și urmează a fi aprobate în cel mai apropiat 

timp. 
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prin HG nr.6 din 

16.02.2012 

 

20. Serviciul 

Stare 

Civilă 

Elaborarea şi 

implementarea 

mecanismului de 

eliberare a extraselor de 

pe actele de stare civilă 

prin intermediul 

reţelelor "Ghişeu 

multimedia" 

Acțiunea derivă din: 

1. Planul de 

acţiuni al Serviciului 

Stare Civilă pentru anul 

2015 

Servicii 

electronic

e 

implemen

tate 

 

 

ÎN CURS DE REALIZARE 

În conformitate cu pct. 10.2 al Planului de acţiuni al Serviciului Stare 

Civilă pentru anul 2015 a fost finalizată structura şi mecanismul de 

solicitare electronică prin intermediul ghişeelor multi-media a extraselor 

de pe actele de stare civilă înregistrate în perioada anilor 1915 – 1944.   

În prezent este iniţiată procedura de implementare a mecanismului de 

solicitare electronică menţionat. 

21. Convertirea în formă 

digitală a actelor de 

stare civilă. 

Acțiunea derivă din: 

1. PPllaannuull  ddee  

aaccţţiiuunnii  ppeennttrruu  

iimmpplleemmeennttaarreeaa  

PPrrooggrraammuulluuii  ddee  

rreeffoorrmmaarree  aa  sseerrvviicciiiilloorr  

ppuubblliiccee  ppeennttrruu  aanniiii  

22001144--22001166.. 

Aproximati

v 500 000 

acte de stare 

civilă 

digitizate 

REALIZAT 

Conform pct. 6.3. al Planului de acţiuni privind implementarea 

Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014 – 2016 şi 

pct. 1.1. al Planului de acţiuni al Serviciului Stare Civilă pentru anul 

2015, au fost digitizate 1.200.000 acte de stare civilă întocmite în 

perioada anilor 1944 – 2007. 

22. DRIIE Semnarea Protocolului 

nr.16 la CEDO 

Protocol 

semnat 
REALIZAT 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova a fost  aprobată semnarea 

Protocolului nr. 16 la CEDO. În timpul apropiat acesta urmează a fi 

semnat de către persoanele împuternicite. 

23. Ratificarea Protocolului 

nr. 12 la CEDO 

 Hotărîre de 

Guvern  
REALIZAT 

Ministerul Justiției a iniţiat procesul de întocmire a setului de acte în 
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Acțiunea derivă din: 

1. Planul național 

de acțiuni privind 

implementarea 

Acordului de Asociere, 

HG 808 din 07.10.2014 

aprobată scopul ratificării protocolului nr. 12 CEDO. La 17 ianuarie 2015 pachetul 

de acte în vederea ratificării Protocolului nr. 12 la Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (CEDO) a fost 

remis spre examinare şi avizare instituţiilor de resort, cât şi 

subdiviziunilor interne ale Ministerului Justiţiei (scrisoarea MJ nr. 

02/185). În urma definitivării setului de materiale potrivit 

propunerilor/obiecţiilor recepţionate în procesul avizării, prin scrisoarea 

nr. 02/2187 din 11 martie 2015, proiectul de lege a fost remis la MAEIE 

pentru a fi promovat la Guvern.  

 

Setul de materiale în vederea ratificării Protocolului nr. 12 la CEDO a fost 

restituit Ministerului Justiţiei de către Guvern. În urma revizuirii setului 

per ansamblu, acesta a fost remis spre reavizare instituţiilor de resort. Prin 

scrisoarea MJ nr. 03/4731 din 13 mai 2015 proiectul Protocolului, însoţit 

de pachetul necesar de acte, a fost transmis Ministerului Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene pentru promovare repetată la Guvern. 

 

 


