PROCURATURA GENERALA
A B.EPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL JUSTITIEI
AL REPUBLICll MOLDOVA
MD 2012,

2005,
str. Mitropolit
Banulescu-Bodoni, 26, Tel. 22-50-75

str. 31August1989, nr. 82
tel. 23-47-95, fax 23-47-97

mun.
Nr.

BO?Z

+c

ORDIN COMUN
cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi In scopul
realizarii promovarii reformei procuraturii
In scopul indeplinirii masurilor necesare reali zarii direqiei strategice 2.2. ,,Consolidarea
profesionalismului Ji a independen{ei procuraturii" din Strategia de reforma a sectorului
justitiei pentru anii 2011-2016,

ORDON AM:
1. Se constituie Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi in scopul realizarii $i
promovarii reformei procuraturii, in urmatoarea componenta:

PRESEDINTELE GRUPULUI DE LUCRU:
Vladislav GRIBINCEA

director, Asociatia Ob$teasca ,,Centrul de Resurse Juridice"

SECRETARUL GRUPULUI DE LUCRU:
Natalia ROSCA

consultant principal , Direqia generala legislatie, Ministerul
Justitiei

MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU:
Lilia !ONITA
Viorel MORAR!
Andrei P ASCARI
Ludmila POPA
Mircea ROSIORU
Nadejda VIERU
Victor ZAHARIA
Victor CONSTANTINOV

$ef-adjunct Direqia Generala Legislatie, Ministerul Justitiei
procuror in procuratura sect. Buiucani, mun. Chi$inau
procuror pentru misiuni speciale, Procuratura Generala
consultant principal Direqia generala legislatie, Ministerul
Justitiei
procuror-$ef al Direqiei judiciare, reprezentant al
Consiliului Superior al Procurorilor
procuror In seqia juridica, implementare a reformelor
legislative $i institutionale, Procuratura Generala
Asociatia Ob$teasca ,,Institutul de Reforme Penale"
Asociatia Ob$teasca ,,Juri$tii pentru Drepturile Omului"

MEMBRI CU ST ATUT DE OBSERV ATORI:
Ausra RAULICKYTE
Consilier al Ministrului Justitiei in cadrul Misiunii
Europene de consiliere In politici publice pentru Republica
Moldova

Virginijus SABUTIS

Consilier al Procurorului General in cadrul Misiunii
Europene de consiliere in politici publice pentru Republica
Moldova

2. Grupul de lucru va asigura elaborarea pachetului de amendamente legislative, inclusiv
amendamentelor la Constitutia Republicii Moldova, Legea cu privire la procuratura alte acte
legislative, vizind:

a) revizuirea procedurii de numire demitere a Procurorului General (masura 2.2.1 (2)
din Planul de Acfiuni pentru implementarea SRSJ);
b) stabilirea unor criterii
a unei proceduri dare, transparente, obiective bazate pe
merit pentru selectarea numirea
promovarea procurorilor (masura 2.2.2 (2) din Planul de
Acfiuni pentru implementarea SRSJ) ;
c) fortificarea capacitatilor
asigurarea independentei Consiliului Superior al
Procurorilor in vederea administrarii eficiente a procuraturii (masura 2.2.3 (I) din Planul de
Acfiuni pentru implementarea SRSJ);
d) asigurarea specializarii procurorilor pe cauze specifice
examinarea oportunitatii
functionarii procuraturilor specializate (masura 2.2.5.(2) din Planul de Acfiuni pentru
implementarea SRSJ);
e) demilitarizarea institutiei procuraturii, inclusiv prin examinarea oportunitatii de a
acorda procurorilor statutul de magistrat (masura 2.2.8 (2) din Planul de Acfiuni pentru
implementarea SRSJ);
f) reexaminarea regulilor de raspundere a procurorilor, inclusiv de raspundere
disciplinara, eliminarea imunitatii generale a acestora (masura 2.2.10 (3) din Planul de Acfiuni
pentru implementarea SRSJ);
g) alte modificari necesare realizarii
promovarii reformei, modemizarii
sporirii
a procurorilor, care rezulta din documentele de politici
eficientei activitatii procuraturii
identificate in cadrul
Grupului de lucru.
3. Membrii grupului de lucru se vor intruni in

periodice. La
grupului de
lucru vor fi invitati reprezentanti ai Misiunii Uniunii Europene in Republica Moldova, Misiunii
OSCE in Republica Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova
Reprezentantei Oficiului Consiliului Europei in Republica Moldova, care vor putea asista la
grupului de lucru.
4. In activitatea sa, grupul de lucru va asigura respectarea urmatorului program:

- pina la 15 august 2013 va elabora conceptul modificarilor legislative, prevazute la
punctul 2 al prezentul ordin va asigura dezbaterea publica a conceptului modificarilor propuse;
- pina la 15 septembrie 2013 va asigura elaborarea proiectelor modificarilor legislative
va remite spre avizare expertiza institutiilor nationale intemationale interesate.
5. Proiectele de legi elaborate de catre grupul de lucru vor fi transmise pentru expertiza
Consiliului Europei.

membrilor grupului de lucru
a asigura
aduce prezentul ordin la
c stuia pe paginile web oficiale ale Ministerului Justitiei Procuraturii Generale.

OlegEFRIM
Ministru al Justitiei

Cornelio GURIN,
Procuror General

