HOTĂRÎRE
cu privire la asigurarea continuității reformelor
în sectorul justiției
În scopul evaluării reformelor din domeniul justiției și asigurării continuității
procesului de reformare a sectorului justiției,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. – (1) Ministerul Justiției va iniția și va coordona procesul de evaluare
a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016,
aprobată prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011, și a Planului de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016,
aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012.
(2) Raportul de evaluare a implementării documentelor de politici menționate
la alin. (1) va fi prezentat Parlamentului pînă la data de 20 octombrie 2017.
Art. 2. – Termenul-limită de realizare a acțiunilor din Planul de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016,
menționate în anexă, se extinde pînă la 31 decembrie 2017.
Art. 3. – Ministerul Justiției, în calitate de autoritate responsabilă de
elaborarea politicilor în domeniul justiției, pînă la 1 noiembrie 2017:
a) va crea grupul de lucru pentru elaborarea unui nou document de politici
privind reforma sectorului justiției;
b) va elabora, cu implicarea tuturor părților interesate, proiectul documentului
de politici menționat la lit. a) și va identifica sursele de finanțare pentru realizarea
prevederilor acestuia;
c) va prezenta Guvernului proiectul documentului de politici menționat la
lit. a), consultat cu toate părțile interesate.
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Art. 4. – Pînă la 20 decembrie 2017, Guvernul va prezenta Parlamentului
noul document de politici pentru continuarea reformei sectorului justiției.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

ANDRIAN CANDU

Chișinău, 8 decembrie 2016.
Nr. 259.
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Anexă

Lista acțiunilor
din Planul de acțiuni pentru implementarea
Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016,
al căror termen de realizare se extinde pînă la 31 decembrie 2017
Nr.
acțiunii
1.1.1. p. 3

1.1.2. p. 1

1.1.9. p. 4
1.1.11. p. 2

1.1.11. p. 3
1.2.2. p. 6
1.2.3. p. 4

1.3.1. p. 4
1.3.1. p. 6
2.2.2. p. 4

2.2.4. p. 2
2.2.6. p. 6

Denumirea acțiunii
Reamplasarea instanțelor judecătorești și optimizarea numărului de
judecători (conform Planului de construire a clădirilor noi și/sau
renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a
sistemului instanțelor judecătorești)
Efectuarea unui studiu al legislației în vigoare care reglementează
cuantumul și modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum
și al practicilor de aplicare a acestora
Elaborarea proiectului de modificare a actelor legislative necesare
implementării modificărilor operate în Constituție
Elaborarea unui studiu și a unui concept de politici cu privire la
transferul poliției judecătorești din subordinea Ministerului
Afacerilor Interne în subordinea Ministerului Justiției
Instalarea în cadrul instanțelor judecătorești a sistemelor de control
acces pentru asigurarea securității acestora
Asigurarea instanțelor cu echipamentul necesar înregistrării
audio/video a ședințelor de judecată
Elaborarea standardelor privind durata actelor procesuale în cursul
examinării cauzei și elaborarea metodologiei de control al aplicării
acestora
Crearea unui centru de informații juridice accesibil pentru
judecători, procurori și reprezentanții altor profesii juridice
Monitorizarea implementării reformei Institutului Național al
Justiției
Crearea mecanismelor de măsurare a performanţei prin sondajele de
opinie în rîndul justiţiabililor privind activitatea organelor
procuraturii
Monitorizarea implementării modificărilor în cadrul normativ
privind revizuirea competenţelor procuraturii
Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor procuraturii,
inclusiv examinarea oportunităţii edificării unui sediu comun pentru
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2.2.8. p. 3
2.3.1. p. 1
2.3.1. p. 4

2.3.1. p. 5
2.3.1. p. 6
2.3.4. p. 3
2.4.1. p. 1

2.4.1. p. 2
2.4.1. p. 4
2.5.1. p. 4

3.2.3. p. 2

4.2.3. p. 3
6.1.1. p. 3
6.1.2. p. 2
6.1.3. p. 2
6.4.4. p. 3
6.4.6. p. 2

toate subdiviziunile Procuraturii Generale și organele procuraturii
din municipiul Chişinău; construcţia/renovarea sediilor organelor
procuraturii din întreaga ţară
Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în
partea ce ţine de demilitarizarea instituţiei procuraturii
Consolidarea capacităţilor de expertiză medico-legală ale
laboratoarelor (analiza ADN)
Identificarea soluțiilor pentru construcția unui sediu nou al
Centrului Naţional de Expertiză Judiciară conform cerinţelor,
normelor şi standardelor europene, avînd condiţii de mediu (energie
electrică, căldură, sistem de apă-canalizare, sisteme de ventilare
etc.) corespunzătoare sediilor înzestrate cu laboratoare specializate
(de fizică, chimie, balistică, radiologie etc.)
Achiziţionarea echipamentului modern necesar pentru cercetări şi
investigaţii în procesul efectuării expertizelor judiciare
Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză
judiciară
Elaborarea normelor interdepartamentale privind modul, procedura
şi condiţiile de funcţionare a grupurilor interdepartamentale
Elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a
infracţiunilor „Registrul informaţiilor criminalistice şi
criminologice”
Elaborarea cadrului normativ care să asigure înregistrarea
electronică a infracţiunilor
Analiza implementării noului sistem informaţional şi elaborarea
propunerilor de perfecţionare a acestuia
Monitorizarea implementării modificărilor ce țin de liberalizarea
politicilor penale prin utilizarea sancțiunilor și măsurilor preventive
necustodiale pentru anumite categorii de persoane și anumite
infracțiuni
Elaborarea proiectelor de acte normative privind mecanismele de
stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanţii
fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei
Monitorizarea noilor mecanisme de investigare a abaterilor de la
etica profesională
Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională
(în variantă nouă)
Implementarea sistemului electronic de evidenţă a cazurilor de
reţinere, arest şi detenţie
Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și altor
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6.5.8. p. 2
7.2.4. p. 2

rele tratamente
Crearea mecanismului de planificare individuală a executării
pedepsei
Elaborarea proiectului de modificare a hotărîrilor Guvernului
nr. 190 din 21 februarie 2007 privind crearea Centrului de
armonizare a legislației și nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 cu
privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia
comunitară

