
Data: 20 mai  2014 

Ședința nr.: 4 

Locul desfășurării: Sala mare (et. 2), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Nadejda Vieru, Președinte al Grupului de lucru pentru Pilonul IV 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

 

 

 

14:00– 15:00 

 

Starea de lucruri cu privire la acțiunile realizate parțial și nerealizate cu termen 

scaden: 

 

MINISTERUL JUSTIȚIEI : raportor Veronica RUSU 

 

4.1.1. p. 1 -Modificarea cadrului normativ în vederea simplificării modului de 

calculare a salariului şi reevaluării garanţiilor sociale ale actorilor  din sectorul 

justiţiei – realizată parțial (termenul de realizare: Trimestrul IV, 2011 –  Trimestrul 

IV, 2012) 

 

4.1.3. p. 1 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

sancţionării mai severe a actelor de corupţie, inclusiv lipsirea celor condamnaţi 

pentru corupţie de dreptul de a beneficia de garanţiile sociale aferente funcţiilor 

deţinute- realizată parțial (termenul de realizare: Trimestrul I-IV, 2012) 

 

4.2.1 p.1 – Modificarea sau, după caz, elaborarea codurilor de etică profesională 

pentru toți reprezentanții sectorului justiției- realizată parțial (termenul de 

realizare: Trimestrul I-IV, 2013) 

 

4.2.3 p.1 - Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului normativ necesar pentru 

activitatea organelor abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica profesională - 

realizată parțial (termenul de realizare: Trimestrul I-IV, 2013) 

 

4.2.5 p.1 – Elaborarea unui proiect de act normativ privind implicarea 

reprezentanţilor societăţii civile în procesul de supraveghere a legislaţiei cu  privire 

la etica profesională a reprezentanților sectorului justiţiei - realizată parțial 

(termenul de realizare: Trimestrul I-IV, 2013) 

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII- raportor Anatolie ȚURCAN 

 

4.1.4 p. 2 – Consolidarea capacităților de asigurare a comportamentului 

anticorupției prin elaborarea unor recomandări metodologice- nerealizată 

(termenul de realizare: Trimestrul III, 2012 - Trimestrul IV, 2013) 

 

4.1.5 p.7 – Achiziționarea aparatelor poligraf de detecție a comportamentului 

simulat- realizată parțial (termenul de realizare: Trimestrul I-IV, 2013) 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

AL                                                                                                                                                                  

REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES-VERBAL 

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV 

al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”Integritatea actorilor în sistemul justiției” 

 

 

 



 

4.3.3. p. 2 -  Crearea în cadrul instituţiilor  a unor mecanisme prin care avertizorii 

de integritate să semnaleze ilegalitățile realizată parțial (termenul de realizare: 

Trimestrul III, 2012 - Trimestrul II, 2013) 

 

 

 

 

15:00 - 16:00 

 

 

Acțiuni prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015. 

 

 

 

16:00 - 16:30 

 

 

Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe. 

 

 

a.  Informații administrative: Informații despre stabilirea cvorumului:  13  membri prezenți 

din numărul total de 16 membri cu drept de vot;  

b. Informații despre aprobarea Agendei:  numărul de voturi întrunite- unanim.  

II. Deliberări conform Agendei   

 

SUBIECTUL I. Starea de lucruri cu privire la acțiunile realizate parțial și nerealizate cu termen 

scaden: 

 

MINISTERUL JUSTIȚIEI  

 

 Veronica Rusu: 

 

4.1.1. p. 1 -Modificarea cadrului normativ în vederea simplificării modului de calculare a salariului 

şi reevaluării garanţiilor sociale ale actorilor  din sectorul justiţiei – realizată parțial (termenul de 

realizare: Trimestrul IV, 2011 –  Trimestrul IV, 2012) 

  

A fost elaborat proiect de majorare a salariilor judecătorilor, prin reforma Procuraturii, este  prevăzută 

majorarea salariilor procurorilor, de asemenea se va majora salariul grefierilor, asistenților judiciari, șefi 

de sectretariate- este creat un grup de lucru cu privire la elaborarea unui proiect de lege, la moment acest 

proiect de lege este la avizare. 

 

Gheorghe Malic: 

La demersul grupului de coordonare și monitorizare din decembrie 2013, înaintat Ministerului Justiției cu 

privire la identificarea actorilor sectorului justiției, s-a argumentat că ofițerii de urmărire penală nu fac 

parte din acest segment. 

Care este sensul de a include MAI, CNA și Serviciul Vamal în calitate de coexecutori ai acestei acțiuni, 

dacă aceștea nu sunt actori ai sectorului justiției, mai mult, care este relevanța de-ai impune să 

adopte/modifice codurile de etică? 

 

Veronica Rusu: 

Este poziția Ministerului Justiției. Se interpretează răspunsul, reieșind din conținutul Acț. 4.1.1.p.1, dar nu 

în general.  

 

Gheorghe Malic: 

Pentru prima dată este pusă problema că ofițerii de urmărire penală nu sunt actori ai sectorului justiției. A 

doua întrebare: MAI este coexecutor? 



Nadejda Vieru: 

Scrisoarea trebuie prezentată pentru ședința viitoare. Propun să facem o notă informativă, bazată pe 

răspunsul primit de la Ministerul Justiției, pe care să o înaintăm Pilonului VII.  

 

Veronica Rusu: 

 

4.1.3. p. 1 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea sancţionării mai 

severe a actelor de corupţie, inclusiv lipsirea celor condamnaţi pentru corupţie de dreptul de a 

beneficia de garanţiile sociale aferente funcţiilor deţinute- realizată parțial (termenul de realizare: 

Trimestrul I-IV, 2012) 

Ministerul Justiției nu are alte pîrghii, deoarece acțiunea este deja realizată. 

Concluzie: acțiune realizată 

 

4.2.1 p.1 – Modificarea sau, după caz, elaborarea codurilor de etică profesională pentru toți 

reprezentanții sectorului justiției- realizată parțial (termenul de realizare: Trimestrul I-IV, 2013) 

4.2.3 p.1 - Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului normativ necesar pentru activitatea 

organelor abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica profesională - realizată parțial (termenul de 

realizare: Trimestrul I-IV, 2013) 

 

4.2.5 p.1 – Elaborarea unui proiect de act normativ privind implicarea reprezentanţilor societăţii 

civile în procesul de supraveghere a legislaţiei cu  privire la etica profesională a reprezentanților 

sectorului justiţiei - realizată parțial (termenul de realizare: Trimestrul I-IV, 2013) 

 

Aceste 3 acțiuni vor fi discutate împreună, pe motiv că sunt interdependente.  

CNA- are elaborat Codul de Etică. Multe dintre instituții nu au prevăzut în cadrul normativ reprezentanți 

ai societății civile.   

Concluzie: realizată parțial 

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII: 

 

Anatolie ȚURCAN: 

 

4.1.5 p.7 – Achiziționarea aparatelor poligraf de detecție a comportamentului simulat- realizată 

parțial (termenul de realizare: Trimestrul I-IV, 2013) 

Nu sunt planificate surse financiare. Sunt prevăzute surse financiare pentru anul 2015 în CBTM. 

 

4.1.4 p. 2 – Consolidarea capacităților de asigurare a comportamentului anticorupției prin 

elaborarea unor recomandări metodologice- nerealizată (termenul de realizare: Trimestrul III, 2012 - 

Trimestrul IV, 2013) 

 

Lilia Carașciuc: 

Trebuie să aveți un comportament mai responsabil, trebuie de venit cu o cerere privind explicarea 

nerealizării acestei acțiuni. 

 

Nadejda Vieru: 

4.3.3. p. 2 -  Crearea în cadrul instituţiilor  a unor mecanisme prin care avertizorii de integritate să 

semnaleze ilegalitățile realizată parțial (termenul de realizare: Trimestrul III, 2012 - Trimestrul II, 2013) 

 

Anatolie ȚURCAN: 

Urmează să discutăm la CSM despre această acțiune. 

Concluzie: realizată parțial. 

 



SUBIECTUL II. Acțiuni prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015. 

 

Acț. 4.1.4 p.6 

Monitorizarea implementării 

prevederilor privind testul de 

integritate 

Asitență externă sub forma 

unei vizite de lucru, experiența 

altor state în domeniu 

MJ, SIS 

4.2.2 p.2 

Organizarea și desfășurarea 

cursurilor în domeniul eticii 

profesionale pentru 

reprezentanții sectorului 

justiției 

Deoarece Institutul Național al 

Justiției nu poate desfăşura 

formarea avocaților, notarilor, 

mediatorilor, executorilor 

judecătorești etc. nu din 

bugetul public. Din SRSJ, în 

genere, nu rezultă din ce 

mijloace trebuie instruite 

aceste categorii de beneficiari. 

Considerăm că formarea poate 

avea loc doar pe baze 

contractuale. La etapa actuală 

nu există cadrul 

normativ(Hotărîre de Guvern) 

care ar reglementa modalitatea 

de încheiere a contractelor şi 

costurile , serviciilor pentru 

formare. 

 

INJ 

4.1.5. p.5 

Informarea societăţii despre 

implementarea noilor 

instrumente de prevenire a 

imixtiunii în activitatea de 

înfăptuire a justiţiei şi de 

prevenire a 

comportamentului 

corupţional  

 

Pleante, sondaje etc.  CNA 

4.2.3(2) Organizarea şi 

desfăşurarea cursurilor de 

instruire a membrilor 

organelor abilitate cu 

investigarea abaterilor de la 

etica profesională,  

dat fiind faptul că Institutului 

nu i se alocă mijloace 

financiare (inclusiv, plata 

transportului, cazarea, diurne) 

pentru angajarea experților 

străini formatori  specialiști în 

aplicarea standardelor 

internaţionale în domeniu 

pentru instruirea membrilor 

organelor abilitate cu 

investigarea abaterilor de la 

etica profesională a 

judecătorilor, procurorilor, 

avocaților, notarilor, 

mediatorilor, executorilor 

judecătorești etc., iar experți 

naționali în domeniu nu există. 

INJ 



În lipsa cadrului legal relevant 

şi în lipsa surselor bugetare în 

aceste scopuri, INJ este în 

imposibilitatea organizării 

acestei formării.  

 

4.3.1(2) Organizarea şi 

desfăşurarea cursurilor de 

instruire în domeniul 

combaterii corupţiei pentru 

reprezentanţii sectorului 

justiţiei,  

 
 

deoarece Institutul Național al 

Justiției nu dispune de cadrul 

normativ necesar instruirii 

avocaților, notarilor, 

mediatorilor, executorilor 

judecătorești etc. din bugetul 

public. Iar din SRSJ, în 

genere, nu rezultă din ce 

mijloace trebuie instruite 

aceste categorii de beneficiari. 

Considerăm că formarea poate 

avea loc doar pe baze 

contractuale. La etapa actuală 

nu există cadrul 

normativ(Hotărîre de Guvern) 

care ar reglementa modalitatea 

de încheiere a contractelor şi 

costurile serviciilor pentru 

formare. 

INJ 

 

 

SUBIECTUL III. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe. 

 

Următoarea ședință se planifică pentru data de 16-17 iunie 2014, Complexul Hotelier-turistic Vatra, Vadul 

lui Vodă. 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- stabilirea datelor ședinței următoare; 

CONCLUZII: 

1. De a redacta o notă informativă, bazată pe răspunsul primit de la Ministerul Justiției, care va fi 

înaintată  Pilonului VII, precum și Ministrului Justiției.  

2. Acțiunea 4.1.3. p. 1 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

sancţionării mai severe a actelor de corupţie, inclusiv lipsirea celor condamnaţi pentru corupţie de 

dreptul de a beneficia de garanţiile sociale aferente funcţiilor deţinute- acțiune realizată.  

3. De a înainta demers către CSM cu privire la urgentarea realizării acțiunii 4.1.4 p. 2 – 

Consolidarea capacităților de asigurare a comportamentului anticorupției prin elaborarea unor 

recomandări metodologice- nerealizată (termenul de realizare: Trimestrul III, 2012 - Trimestrul IV, 

2013) 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 16-17 iunie 2014 

- Locul desfășurării:  Vadul lui Vodă  

- Subiecte de discutat: Revizuirea Planului de acțiuni, cu aprobarea amendamentelor 
 



V. Anexe  

- Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul IV; 

- Agenda ședinței; 

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul 

Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției. 

 

 

   VII.  Semnături  

          Preşedintele Grupului de lucru                                             Secretarul Grupului de lucru 

            ________________________                                             _________________________ 

                  Nadejda VIERU                                                         Doina CAZACU 

 
 

    Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul IV 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1. Iulia GORBATENCO Institutul Naţional al Justiţiei 

2. Valeriu CUPCEA  Centrul Național Anticorupție 

3. Veronica RUSU Ministerul Justiției 

4. Gheorghe MALIC Ministerul Afacerilor Interne 

5. Tatiana BUNDUC  Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

6. Galina BOSTAN  Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 

7.  Nadejda VIERU Procuratura Generală 

8. Lilia CARAȘCIUC Transparency Internațional-Moldova 

9. Anatolie ȚURCAN Consiliul Superior al Magistraturii 

10. Iulia SÎRCU Curtea Supremă de Justiție 

11. Eugen VELCEV Serviciul de Informații și Securitate 

12. Vladislav CÎRDEI  Comisia Națională de Integritate 



13. Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

 B. Membrii observatori  

C. Membrii invitați  

 Iurie LEVINTE Asistent Proiect al UE suport în coordonarea reformei 

în justiție 

D. Secretariat  

 Doina Cazacu Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1. Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

2. Valentin COVALI Consiliul Superior al Procurorilor 

3. Inga ALBU Uniunea Avocaților 

 

 

 


