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1Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării PilonuluiIV al Strategiei de reformă a sectorului justiției 

 
RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 

 

PILONUL IV.  Integritatea actorilor sectorului justiţiei 

 

I. Aspecte generale 

 

Pilonul IV al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conține dispoziții privind prevenirea și lupta cu corupția și se referă la 

aspecte ce țin de lupta eficientă cu corupţia din sectorul justiţiei, consolidarea mecanismelor de implementare a standardelor etice şi de conduită 

anticorupţie la nivelul tuturor instituţiilor din sectorul justiţiei și dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei prin intermediul 

organelor de autoadministrare din cadrul sectorului justiţiei.Pilonul IV nu se focusează pe un anumit sub-sector, ci se referă la sectorul justiției în 

ansamblul său și la principiul toleranței zero față de corupție ca și fundament al asanării și reformării sectorului justiției într-un stat de drept.  

 

În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, în Pilonul IV sunt 

prevăzute pentru realizare 56 de acțiuni. Pînă în trimestrul II anul 2013, conform termenelor, trebuiau finalizate 19 acțiuni, dar și este prevăzută perioada 

de începere a implementării a alte 21acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen mai mare de realizare. Pentru aceste 40 de acțiuni este 

prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate informații cu privire la termenele și nivelul de 

realizare al acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acțiunilor, dificultăți și provocări 

privind procesul de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea acțiunii. Pentru a oferi un impact 

vizual cu privire la implementarea acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni 

realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – roșu.  

 

Din cele 19acțiuni scadente la data de 30iunie 2013 – 9 sunt realizate, 7 realizate parțial, iar 3 nerealizate.  

 

Acțiuni scadente, trimestrul II, 2013 Acțiuni realizate Acțiuni realizate parțial Acțiuni nerealizate 

19 9 7 3 

100% 47% 37% 16% 

                                                 
1
Raportul a fost aprobat în ședința Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului IV al Strategiei de reformă a sectorului justiției din data de 13 

septembrie 2013 și reflectă situația implementării pînă la această dată. 
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Acțiunile cu întîrzieri sau dificultăți de realizare sunt următoarele: 

 

Acțiuni nerealizate (scadente): 

 

1) 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 

2)4.3.2. p. 2 - Elaborarea cadrului normativ privind procedura de testare benevolă cu aparatul poligraf a reprezentanților sectorului justiţiei;  

3)4.3.4. p. 1 - Efectuarea unui studiu privind oportunitatea modificării  cadrului normativ care vizează publicarea şi mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti 

privind condamnarea reprezentanților sectorului justiţiei pentru acte de corupţie;  

 

Acțiuni realizate parțial (scadente): 

1) 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; 

2) 4.1.4. p. 1 -Elaborarea cadrului normativ care să reglementeze interacţiunea şi comunicarea judecătorului cu părţile în proces şi cu persoanele terţe; 

3) 4.1.4. p. 5 -Elaborarea proiectului de lege care să reglementeze modul de aplicare a testului de integritate  reprezentanților sectorului justiţiei; 

4) 4.1.5. p. 6 -Modificarea cadrului normativ  în vederea instituirii obligaţiei de testare cu poligraf a candidaţilor la funcţiile de judecător, procuror şi 

ofiţer de urmărire penală. 

5) 4.2.2. p. 1 - Elaborarea curriculei în domeniul eticii profesionale pentru  reprezentanții sectorului justiţiei; 

6) 4.3.3. p. 2 -Crearea în cadrul instituţiilor  a unor mecanisme prin care avertizorii de integritate să semnaleze ilegalitățile;   

7) 4.3.3. p. 4 - Mediatizarea instituţiei avertizorilor de integritate; 

 

Din cele 21 din acțiuni cu termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acțiunii, cu caracter continuu 11 acțiuni pot fi apreciate 

ca realizate pentru perioada de raportare,5 acțiuni pot fi considerate realizate parțial pentru perioada de raportare, iar în privința la 2 acțiuni nu s-au 

întreprins încă acțiuni de realizare. Pentru 3 acțiuni termenul de implementare este mare și nu s-au planificat niciun fel de acțiuni pentru perioada 

raportată. 

 

Acțiuni cu caracter continuu sau care au un termen de 

implementare mai mare 

Acțiuni realizate 

(pentru perioada 

raportată) 

Acțiuni realizate parțial 

(pentru perioada 

raportată) 

Acțiuni nerealizate 

(pentru perioada 

raportată) 

N/a (nu s-au 

planificat acțiuni 

pentru perioada 

de raportare) 

21 11 5 2 3 
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100% 52% 24% 10% 14% 

 

 

La realizarea acțiunilor din Pilonul IV pentru perioada raportată au contribuit mai mulți implementatori, precum sunt EU/UNDP prin proiectele MIAPAC, 

EUHLPAM, Consiliul Europei, Ambasada SUA în Chișinău, IRZ, GIZ și alții. 
 

 

II. Aspecte specifice 

 

 

 Acțiuni Scadente (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul II, 2013) 

 

Numărul domeniului 

de intervenție, 

numărul şi denumirea 

acţiunii, conform 

Planului de acţiuni 

Indicatorii de 

rezultat 

din Planul 

 de acțiuni 

Instituții 

responsabile 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implementare

a acțiunii 

Măsurile întreprinse (descriere succintă, concisă, 

unitară) 

 

Nivelul de 

implementare 

a acțiunii 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate); 

Cheluieli reale 

(efective) / mii lei; 

Asistența 

recepționată  

în vederea realizătii 

acțiunii (în cazul în 

care a existat) 

Dificultăţi, 

riscuri 

 

Concluzii

, 

recomand

ări 

Documente 

probatoare 

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 

 

Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Ministerul 

Justiţiei,  

Ministerul 

Finanţelor,  

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

Trimestrul IV, 

2011 –  

Trimestrul IV, 

2012 

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 392 din 24 

august 2012 a fost creat un grup de lucru pentru 

evaluarea şi intensificarea garanţiilor sociale ale 

judecătorilor. Grupul de lucru, constituit din 

reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Ministerului 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului 

Finanţelor a examinat propunerile parvenite din 

partea Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţiei 

privind sporirea salariilor judecătorilor, a analizat 

standardele internaţionale ale politicii salariale 

pentru actorii din sectorul justiţiei şi a elaborat 

cadrul normativ în vederea simplificării modului de 

calculare a salariului, sporirii cuantumului acestuia 

Nerealizată  Asistență pentru 

diferite componente 

ale procesului de 

elaborare/dezbateri 

publice/expertizare: 

EU/UNDP prin 

proiectele MIAPAC, 

EUHLPAM, 

Consiliul Europei, 

IRZ și Ambasada 

SUA în Chișinău 

Incapacitatea 

bugetului de stat 

de a suporta 

majorareasalariil

or tuturor 

actorilor din 

sectorul justiției. 

Acțiunea 

va fi 

realizată 

complet, 

atunci 

cînd vor fi 

inițiate 

proiecte 

de 

majorare a 

salariilor 

tuturor 

actorilor 

1. Proiectul în 

versiune 

română și rusă 

poate fi găsit pe 

situl 

Parlamentului: 

 

http://www.p

arlament.md/

ProcesulLegi

slativ/Proiect

edeactelegisl

ative/tabid/6

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1514/Default.asx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1514/Default.asx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1514/Default.asx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1514/Default.asx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1514/Default.asx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1514/Default.asx
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şi reevaluării garanţiilor sociale ale judecătorilor. 

Proiectul în forma inițială a fost elaborat in perioada 

august -octombrie 2012 şi transmis în regim de lucru 

Preşedinţiei Republicii Moldova pentru 

perfecționare și promovare în continuare. Acest 

proiect a fost înregistrat în Parlament ca și inițiativă 

legislativă a Președintelui RM la data de 18.12.2012 

cu nr. 3079. 

În ceea ce privește alți actori din sectorul justiției, 

majorarea salariilor si asigurarea unor garanții 

sociale sporite este prevăzută pentru  colaboratorii 

Centrului Național Anticorupție potrivit 

modificărilor operate de Legea nr.120 din 25 mai 

2012. 

din 

sectorul 

justiției. 

Grupul de 

lucru a 

decis 

punerea în  

discuție a 

acțiunii 

date în 

cadrul 

ședinței 

Grupului 

pentru 

Pilonul 

VII. 

1/LegislativI

d/1514/Defa

ult.asx 

 

2. Legea 

nr.120 din 

25.05.2012 

privind 

modificarea 

și 

completarea 

unor acte 

legislative  

4.1.2. p. 1 - 

Elaborarea 

proiectului de lege  cu 

privire la Comisia 

Naţională de 

Integritate şi a 

proiectului de  

modificare a unor acte 

legislative care 

reglementează 

mecanismul de 

verificare a 

declaraţiilor cu 

privire la venituri şi 

proprietate și a 

declaraţiilor de 

interese personale,  

mecanismul de 

soluţionare a 

conflictelor de interese 

şi controlul respectării 

regimului de 

incompatibilităţi 

impus persoanelor cu 

funcţii de demnitate 

publică, judecătorilor, 

procurorilor, 

funcţionarilor publici 

şi persoanelor cu 

Proiecte de lege 

elaborate şi 

adoptate 

Ministerul 

Justiţiei,  

Ministerul 

Finanţelor,  

Centrul Național 

Anticorupție 

 

Trimestrul IV, 

2011 –  

Trimestrul I, 

2012 

Proiectul de Lege cu privire la Comisia Naţională de 

Integritatea fost elaborat şi adoptat prin Legea nr. 

180 din 19 decembrie 2011. 

 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative, care reglementează 

mecanismul de verificare a declaraţiilor cu privire la 

venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese 

personale, mecanismul de soluţionare a conflictelor 

de interese şi controlul respectării regimului de 

incompatibilităţi impus persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, 

funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţii de 

conducere a fost adoptat prin Legea nr. 181 din 19 

decembrie 2011.  

 

 

Realizată Realizată de 

personalul angajat în 

limita bugetului anual 

aprobat pentru 

instituțiile publice 

relevante. 

- - 1.  Legea nr. 

180 din 19 

decembrie 

2011 

2.  Legea nr. 

181 din 19 

decembrie 

2011 
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funcţii de conducere 

4.1.2. p. 2 - 

Numirea  membrilor 

Comisiei Naţionale de 

Integritate şi 

selectarea 

personalului acesteia 

Membrii numiţi şi 

personalul selectat 

 

Parlamentul, 

Comisia 

Națională de 

Integritate 

Trimestrul I – 

III, 2012 

La data de 22 iunie 2012, prin Hotărîrea nr. 145, 

Parlamentul a aprobat componenţa nominală a CNI 

în număr de 5 membri. Ulterior, membrul-

reprezentant al societății civile și-a dat demisia.  

La data de 16.01.2013 Comisia juridică, numiri şi 

imunităţi a anunţat un nou concurs pentru selectarea 

unui candidat din partea societăţii civile pentru a 

ocupa funcţia de membru al Comisiei Naţionale de 

Integritate, care s-a desfăşurat în perioada 17 – 30 

ianuarie 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 12.12.2012 cu publicarea în Monitorul Oficial, 

CNI a demarat primul concurs pentru suplinirea 

funcţiilor publice de consultant şi consultant superior 

din cadrul celor trei direcţii. La concurs s-au  înscris 

22  candidaţi. La etapa examinării dosarelor au fost 

respinse 5 dintre acestea: 2 – pe motiv de studii 

necorespunzătoare, 2 – pe motiv de experienţă 

insuficientă în domeniu şi 1 – pe motiv de vîrstă. În 

ziua probei scrise s-au retras din concurs 3 candidaţi, 

după proba scrisă au fost eliminaţi din concurs încă 4 

candidaţi. La interviu au fost admişi 8 candidaţi. În 

rezultat au fost desemnaţi 3 învingători. 

În temeiul pct.46 al Regulamentului cu privire la 

ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 

11.03.2009 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public,  Comisia de concurs a dispus prelungirea 

concursului pentru funcţiile de consultant din cele 3 

direcţii ale CNI, prin modificarea datei-limită de 

depunere a dosarelor pînă la 15.02.2013, unde au 

aplicat 5 persoane, au participat 2 persoane, a 

ciștigat concursul – 1 persoană, și pînă la data 

15.02.2013  unde au aplica 3 persoane, au participat 

2 persoane și a cîștigat 2 persoane. 

Realizată Realizată de 

personalul angajat în 

limita bugetului anual 

aprobat pentru 

instituțiile publice 

relevante.  

 

 

(Număr 

total – 26 

persoane; 

Membri 

numiți – 5 

persoane; 

Personal 

selectat – 

13 

persoane). 

 

Acțiunile 

pentru 

îndeplinir

ea 

completă 

a acțiunii 

sunt în 

derulare. 

1. Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 145 din 

22.06.2012; 

2.Anunțul 

privind 

prelungirea 

concursului de 

angajare a 

personalului. 
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La data de 25. 04.2013 Comisia a demarat cel de-al 

doilea concurs pentru suplinirea funcțiilor publice 

conform ordinului nr. 15 din 23.04.2012. În cadrul 

concursului au fost înscriși 5 candidați. În rezultatul 

desfășurării concursului nu au fost desemnați 

cîștigători. Conform prevederilor legale Comisia a 

dispus extinderea concursului prin modificarea 

datei-limită de depunere a dosarelor pîna la data 

21.06.2013, aceasta conform ordinului nr. 22 din 

27.05.2013. La concurs s-au înscris 2 candidați. În 

rezultatul desfășurării concursului a fost desemnată 

învingător o persoană. 

 

4.1.2. p. 3 - 

Desemnarea 

persoanelor 

responsabile de 

colectarea 

declaraţiilor cu 

privire la venituri şi 

proprietate şi a 

declaraţiilor de 

interese personale în 

cadrul autorităţilor 

publice centrale şi 

locale 

Numărul 

persoanelor 

desemnate 

responsabile de 

colectarea 

declaraţiilor cu 

privire la venituri 

şi proprietate şi  

a  declaraţiilor  

de interese  

personale 

Autoritățile 

publice 

centrale și 

locale 

Trimestrul II-

III, 2012 

În conformitate cu modificările legislative introduse 

prin Legea nr. 181 din 19.12.2011 în cadrul 

entităților în care activează persoane care au 

obligația depunerii declarațiilor au fost desemnate 

persoanele responsabile de colectarea și verificarea 

primară a acestora.  

CNI a raportat cu trimitere la sursa Raport de 

monitorizare a implementării SNA în 

2012(http://cccec.md/strategy), că la data de 

01.10.2012 doar 19 autorități centrale au raportat 

despre desemnarea acestor persoane. 

 

CNI a raportat că a solicitat tuturor entităților 

prezentarealistelor actualizate privind persoanele 

desemnate responsabile de colectarea declaraţiilor 

cu privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor 

de interese personaleprin circulara nr.03/51 din 

24.01.2013, termenul de prezentare fiind prelungit 

pînă la 15.02.2013. Conform informației deținute de 

CNI la data de 12 februarie 2012 toate entitățile au 

desemnat persoane responsabile de declaraţiile cu 

privire la venituri şi proprietate şi declaraţiile de 

interese personale, aceste date urmînd doar a fi 

sistematizate de CNI și prezentate grupului de lucru. 

 

La data de 20.03.2013  CNI a raportat 890 entități 

care au desemnat persoanele responsabile pentru 

colectarea declarațiilor. 

 

Numărul de persoane desemnate, responsabile de 

colectarea declarațiilor comunicate de  CNI la 

20.06.2013 este de 910 persoane. 

Realizată  Realizată de 

personalul angajat în 

limita bugetului anual 

aprobat pentru 

instituțiile publice 

relevante.  

-. 

 

Numărul 

de 

persoane 

desemna

te, 

responsa

bile de 

colectare

a 

declarați

ilor 

comunic

ate de  

CNI la 

20.06.20

13 este 

de 910 

persoane

. 

 

Notă 

informativă 

a CNI 
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4.1.2. p. 4 - 

Crearea paginii web a 

Comisiei Naţionale de 

Integritate 

Pagina web creată 

şi funcţională. 

Comisia 

Națională de 

Integritate 

Trimestrul II-

III, 2012 

Comisia a inițiat la 21.12.12 procedura de creare a 

paginii web, prin angajarea ÎS Fiscservinfo. Au fost 

elaborate caietul de sarcini, cîteva modele de design 

al site-ului, iar pe 06.02.2013pagina web a Comisiei 

www.cni.md a devenit accesibilă. 

Realizată  Sunt utilizate surse 

din contul mijloacelor 

bugetare alocate 

pentru CNI pentru 

2013. 

Insuficiența 

mijloacelor 

financiare și 

imposibilitatea 

gestionării și 

administrării de 

sine stătător a 

site-ului prezintă 

riscuri serioase în 

buna funcționare 

a acestuia și 

asigurarea 

protecției și 

securizării 

informațiilor. 

Un alt risc major 

legat de deficitul 

Identificar

ea, în 

regim 

prioritar, a 

surselor 

financiare 

necesare 

procurării 

unui 

server, 

crearea 

bazelor de 

date on-

line 

pentru 

publicarea 

declarațiil

Pagină 

accesibilă la 

www.cni.md 

din 

06.02.2013 

http://www.cni.md/
http://www.cni.md/
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Un alt risc major 

legat de deficitul 

resurselor 

financiare vizează 

absența portalului 

de stocare on-line 

a declaraţiilor 

(Notă: conform 

art.13 pct.1 din 

legea 1264/2002 

CNI are termen 30 

zile de la data 

primirii 

declaraţiilor 

pentru a le publica 

pe pagina web). 

or și 

instruirea 

personalul

ui în 

gestionare

a acestora. 

4.1.2. p. 5 - 

Elaborarea şi 

aprobarea 

instrucţiunii privind 

modul de completare 

a declaraţiilor cu 

privire la venituri  şi 

proprietate  şi a 

declaraţiilor de 

interese personale 

Instrucţiune 

elaborată şi 

aprobată 

Comisia 

Națională de 

Integritate 

Trimestrul II-

III, 2012 

A fost inițiată procedura de elaborare a 

Instrucțiunilor. Prin scr. Nr.03/43 din 15.01.2013 şi 

nr.03/48 din 18.01.2013 CNI a remis proiectele 

instrucţiunilor spre avizare şi expertizare în adresa 

autorităţilor centrale şi societăţii civile. În data de 

01.02.2013 au fost organizate dezbateri asupra 

proiectelor. La 07.02.2013 instrucțiunile au fost 

aprobate. 

Instrucțiunile privind modul de completare a 

declarațiilor cu privire la  venituri și proprietate și a 

declarațiilor de interese personale au fost aprobate 

prin Ordinul Președintelui CNI  nr. 5 din 08.02.2013 

și publicate în Monitorul Oficial nr. 49-55 din 

08.03.2013. 

Realizată  

 

Realizată de 

personalul angajat în 

limita bugetului anual 

aprobat pentru 

instituțiile publice 

relevante. 

 

- - Instrucțiunile 

aprobate prin 

Ordinul 

Președintelui 

CNI  nr. 5 

din 

08.02.2013 

și publicate 

în Monitorul 

Oficial nr. 

49-55 din 

08.03.2013. 

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 

Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Ministerul 

Justiţiei,  

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Centrul 

Național 

Trimestrul I-IV, 

2012 

Întru executarea măsurilor prevăzute la domeniul de 

intervenţie specifică 4.1 a SRSJ, prin ordinul 

Ministrului Justiţiei nr. 418 din 13.09.2012 a fost 

constituit un grup de lucru pentru elaborarea 

modificărilor la legislaţie în vederea implementării 

măsurilor anticorupţie, inclusiv în vederea 

sancţionării mai severe a actelor de corupţie şi 

lipsirea celor condamnaţi pentru corupţie de dreptul 

de a beneficia de garanţiile sociale aferente 

funcţiilor deţinute.  

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative, care înăsprește sancțiunile 

pentru actele de corupție a fost elaborat în perioada 

septembrie-noiembrie 2012, expediat spre avizare și 

plasat pe site la 26.11.2012, dezbateri publice cu 

Realizată  

parțial 

Asistență pentru 

diferite componente 

ale procesului de 

elaborare/dezbateri 

publice/expertizare: 

EU/UNDP prin 

proiectele MIAPAC, 

EUHLPAM, 

Consiliul Europei, 

IRZ și Ambasada 

SUA în Chișinău 

- Proiectele 

vor fi 

remise 

Guvernulu

i pînă la 

30 

septembri

e 2013. 

1.  Legea nr. 

153 din 

05.07.2012 

2. Proiectul 

de lege 

pentru 

modificarea 

și 

completarea 

unor acte 

legislative 
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Anticorupție privire la conținutul lui fiind organizate pe 

06.12.2012 și 01.02.2013. 

În acelaşi timp, prin Legea nr. 153 din 05.07.2012 a 

fost deja prevăzută limitarea garanţiilor sociale ale 

judecătorilor, eliberaţi din funcţie pe motive 

imputabile, vor fi lipsiţi de dreptul la pensie 

privilegiată şi la indemnizaţia unică de concediere. 

Proiectul de lege urmează a fi remis Guvernului pînă 

la 30 septembrie 2013. 

 

4.1.4. p. 1 - 

Elaborarea cadrului 

normativ care să 

reglementeze 

interacţiunea şi 

comunicarea 

judecătorului cu 

părţile în proces şi cu 

persoanele terţe 

Proiect de act 

normativ, elaborat  

şi remis spre 

examinare 

Guvernului 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Uniunea 

Avocaților, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

Trimestrul I, 

2012 –  

Trimestrul II, 

2013 

Întru executarea măsurilor prevăzute la domeniul de 

intervenţie specifică 4.1 a SRSJ, prin ordinul 

Ministrului Justiţiei nr. 418 din 13.09.2012 a fost 

constituit un grup de lucru pentru elaborarea 

modificărilor la legislaţie în vederea implementării 

măsurilor anticorupţie, inclusiv în vederea elaborării 

cadrului normativ care să reglementeze interacţiunea 

şi comunicarea judecătorului cu părţile în proces şi 

cu persoanele terţe. 

În perioada 04.09.2012-08.09.2012 a avut loc un 

atelier în cadrul cărora s-a elaborat conceptele 

proiectelor de lege, ulterior Grupul de lucru 

întrunindu-se în ședințe la 04.10.2012, 12.10.2012, 

31.10.2012, 09.11.2012, 15.11.2012.  

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative, care se referă și la interacţiunea 

şi comunicarea judecătorului cu părţile în proces şi 

cu persoanele terţe a fost elaborat în perioada 

septembrie-noiembrie 2012, expediat spre avizare și 

plasat pe site la 26.11.2012, dezbateri publice cu 

privire la conținutul lui fiind organizate pe 

06.12.2012 și 01.02.2013.  

Proiectul de lege urmează a fi remis Guvernului pînă 

la data de 30 septembrie 2013. 

Realizată  

parțial 

 

Asistență pentru 

diferite componente 

ale procesului de 

elaborare/dezbateri 

publice/expertizare: 

EU/UNDP prin 

proiectele MIAPAC, 

EUHLPAM, 

Consiliul Europei, 

IRZ și Ambasada 

SUA în Chișinău 

- Proiectele 

vor fi 

remise 

Guvernulu

i pînă la 

30 

septembri

e 2013. 

1. Proiectul 

de lege 

pentru 

modificarea 

și 

completarea 

unor acte 

legislative 

2. Agenda si  

lista 

participanțilo

r 

dezbaterilor 

din 06.12.12 

și 01.02.13 

 

4.1.4. p. 5 - 

Elaborarea 

proiectului de lege 

care să reglementeze 

modul de aplicare  

a testului de 

integritate  

reprezentanţilor 

sectorului justiţiei 

Proiect de act 

normativ, elaborat 

şi remis spre 

examinare 

Guvernului  

 

Ministerul 

Justiției, 

Centrul 

Național 

Anticorupție, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor,  

Trimestrul I-IV, 

2012 

Întru executarea măsurilor prevăzute la domeniul 

de intervenţie specifică 4.1 a SRSJ, prin ordinul 

 

 

 Ministrului Justiţiei nr. 418 din 13.09.2012 a fost 

constituit un grup de lucru pentru elaborarea 

modificărilor la legislaţie în vederea implementării 

măsurilor anticorupţie, inclusiv în vederea 

elaborării cadrului normativ care să reglementeze 

aplicarea testului de integritate  reprezentanţilor 

sectorului justiţiei. 

Realizată  

parțial 

Asistență pentru 

diferite componente 

ale procesului de 

elaborare/dezbateri 

publice/expertizare: 

EU/UNDP prin 

proiectele MIAPAC, 

EUHLPAM, 

Consiliul Europei, 

IRZ, GIZ și 

Ambasada SUA în 

- Proiectele 

vor fi 

remise 

Guvernulu

i pînă la 

data de 30 

septembri

e 2013. 

1. Proiectul 

de lege 

privind 

testarea 

integrității 

profesionale 

2. Agenda si  

lista 

participantilo

r 

dezbaterilor 
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Organele de 

autoadmi-

nistrare ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției   

În perioada 04.09.2012-08.09.2012 a avut loc un 

atelier în cadrul cărora s-a elaborat conceptele 

proiectelor de lege relevante, ulterior Grupul de 

lucru întrunindu-se în ședințe la 04.10.2012, 

12.10.2012, 31.10.2012, 09.11.2012, 15.11.2012.  

Proiectul de lege privind testarea integrității 

profesionale a fost elaborat în perioada septembrie-

noiembrie 2012, expediat spre avizare și plasat pe 

site-ul Ministerului Justiției la 26.11.2012, dezbateri 

publice cu privire la conținutul lui fiind organizate 

pe 06.12.2012 și 01.02.2013.  

Proiectul de lege urmează a fi remis Guvernului pînă 

la data de 30 septembrie 2013.. 

 

Chișinău din 06.12.12 

și 01.02.13 

 

4.1.5. p. 1 - 

Efectuarea unui 

studiu privind 

instrumentele de 

prevenire a imixtiunii 

în activitatea de 

înfăptuire a justiţiei şi 

de prevenire a 

comportamentului  

corupţional 

Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Ministerul 

Justiției, 

Centrul 

Național 

Anticorupție 

Trimestrul I-IV, 

2012 

Potrivit unui acord încheiat cu Ambasada SUA în R. 

Moldova a fost lansat concursul pentru selectarea 

experţilor în vederea elaborării unui şir de studii 

prevăzute de Planul de acţiuni pentru implementarea 

SRSJ, inclusiv privind instrumentele de prevenire a 

imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de 

prevenire a comportamentului  corupţional. Acest 

studiu este efectuat de către Centrul de Analiză și 

Prevenire a Corupției și a fost lansat public. 

Realizată  Studiul este efectuat 

de Centrul de Analiză 

și Prevenire a 

Corupției cu suportul 

financiar al  

Ambasadei SUA în 

R. Moldova  

 Studiul a 

fost lansat 

de către  

Centrul de 

Analiză și 

Prevenire 

a 

Corupției. 

Potrivit 

informație

i parvenite 

de la 

CAPC, în 

cel mai 

curînd 

timp 

posibil 

studiile 

efectuate  

vor fi 

plasate pe 

pagina 

web a 

CAPC.  

Studiu 

prezentat. 

4.1.5. p. 6 - 

Modificarea cadrului 

normativ  în vederea 

instituirii obligaţiei de 

testare cu poligraf a 

candidaţilor la 

funcţiile de judecător, 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Ministerul 

Justiției, 

Procuratura 

Generală, 

Centrul 

Național 

Anticorupție, 

Trimestrul I-IV,  

2012 

Întru executarea măsurilor prevăzute la domeniul 

de intervenţie specifică 4.1 a SRSJ, prin ordinul 

Ministrului Justiţiei nr. 418 din 13.09.2012 a fost 

constituit un grup de lucru pentru elaborarea 

modificărilor la legislaţie în vederea implementării 

măsurilor anticorupţie, inclusiv în vederea 

elaborării cadrului normativ care să reglementeze 

Realizată  

parțial 

Asistență pentru 

diferite componente 

ale procesului de 

elaborare/dezbateri 

publice/expertizare: 

EU/UNDP prin 

proiectele MIAPAC, 

-  

 

1. Agenda si  

lista 

participantilo

r 

dezbaterilor 

din 06.12.12 

și 01.02.13 
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procuror şi ofiţer de 

urmărire penală 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

obligaţia de testare cu poligraf a candidaţilor la 

funcţiile de judecător, procuror şi ofiţer de 

urmărire penală. 

În perioada 04.09.2012-08.09.2012 a avut loc un 

atelier în cadrul căruia s-au elaborat conceptele 

proiectelor de lege relevante, ulterior Grupul de 

lucru întrunindu-se în ședințe la 04.10.2012, 

12.10.2012, 31.10.2012, 09.11.2012, 15.11.2012. 

 

În prezent testarea obligatorie la detectorul de 

minciuni (poligraf) a ofițerilor de urmărire penală 

este prevăzută doar pentru colaboratorii Centrului 

Național Anticorupție în temeiul Legii nr.1104 din 

06.06.2002.  

 

Proiectul urmează a fi transmis Guvernului pînă pe 

30 septembrie 2013. 

EUHLPAM, 

Consiliul Europei, 

IRZ, GIZ și 

Ambasada SUA în 

Chișinău 

 

4.2.2. p. 1 - 

Elaborarea curriculei 

în domeniul eticii 

profesionale pentru  

reprezentanţii 

sectorului justiţiei 

Curricula 

elaborată şi 

aprobată 

Institutul 

Național al 

Justiției, 

Academia 

“Ștefan cel 

Mare” 

Trimestrul I, 

2012 –  

Trimestrul, II 

2013 

Planul de formare continuă în anul 2013 prevede 2 

seminare de instruire în domeniul eticii profesionale 

a 50 de judecători și 2 seminare pentru instruirea a 

60 procurori. Totodată, sunt prevăzute 5 seminare 

pentru instruirea a 100 de grefieri, referenți și 

specialiști din cancelarie și arhivă. 

La 19 martie și 20 septembrie, INJ a organizat două 

seminare cu genericul „Etica și deontologia 

profesională a judecătorului”, la care au fost instruiți 

37 de judecători. 

La 18 octombrie și 27 noiembrie, INJ a organizat 

două seminare cu genericul „Etica și deontologia 

profesională a procurorului”, la care au fost instruiți 

40 de procurori. 

După elaborarea, de către expertul contractat de 

Programul ROLISP, a modelului de curriculum vor 

fi elaborate și curriculele respective. 

Planul de învăţămînt pentru instruirea iniţială a 

candidaţilor  

la funcţiile de judecător şi procuror (1 octombrie 

2012 – 31 martie 2014) prevede cursurile “Etica şi 

deontologia profesională a judecătorului” şi “Etica şi 

deontologia profesională a procurorului”. 

 

Realizată  

parțial 

Suport din partea 

Programului ROLISP 

(USAID) 

 

Pentru 2013sunt 

prevăzute mijloace 

financiare, alocate 

către  INJ. 

 Recoman

dări: 

1. 

Urgentare

a 

reparației 

capitale a 

sediului 

INJ. 

2. 

Închiriere

a spațiilor 

de studii. 

Potrivit 

informație

i 

parvenite 

de la 

Ministerul 

Finanțelor

, INJ au 

fost 

alocate 

mijloace 

financiare 

destinate 

organizări

i 

Planul de 

formare 

continuă este 

publicat pe site-

ul INJ - 

http://www.inj.

md/node/18 

 

Planul de 

învăţămînt 

pentru 

instruirea 

iniţială a 

candidaţilor  

la funcţiile de 

judecător şi 

procuror este 

publicat la: 

http://www.inj.

md/files/u1/8_2

012_aprobare_

Plan_de_invata

mint_2012-

2014_1.pdf 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18


RAPORT SECTORIALINTERMEDIAR 2013 - PILONUL IV 

PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL II, 2013 

 

 

12 

instruirilo

r. 

Urmează 

ca INJ să 

concretize

ze dacă 

Academia 

”Ștefan 

cel Mare” 

dispune 

de 

curriculă. 

4.3.1. p. 1 -  

Elaborarea planului 

de instruire în 

domeniul combaterii 

corupţiei pentru  

reprezentanții 

sectorului justiţiei 

 

Plan de instruire 

elaborat şi aprobat 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei,  

Academia 

„Ştefan cel 

Mare” 

 

Trimestrul II-

IV, 2012 

Planul de formare continuă pentru anul 2013  

prevede 15 seminare pentru instruirea a 880 de 

judecători, procurori, șefi ai secretariatelor  

instanțelor judecătorești, asistenți judiciari, 

grefieri, specialiști din cancelarie și arhivă în 

domeniul combaterii corupţiei. 

Realizată - - - Planul de 

formare 

continuă este 

publicat pe site-

ul INJ. 

http://www.i

nj.md/node/1

8 

4.3.2. p. 1 -  

Efectuarea unui 

studiu privind 

testarea benevolă cu 

aparatul poligraf a 

reprezentanților  

sectorului justiţiei 

 

Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Trimestrul III-

IV, 2012 

Potrivit unui acord încheiat cu Ambasada SUA în R. 

Moldova a fost lansat concursul pentru selectarea 

experţilor în vederea elaborării unui şir de studii 

prevăzute de Planul de acţiuni pentru implementarea 

SRSJ, inclusiv privind instrumentele de prevenire a 

imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de 

prevenire a comportamentului  corupţional.  Studiul 

este efectuat de Centrul de Analiză și Prevenire a 

Corupției și a fost lansat public. 

Realizată Studiul este efectuat 

de Centrul de Analiză 

și Prevenire a 

Corupției cu suportul 

financiar al  

Ambasadei SUA în 

R. Moldova 

- Studiul a 

fost lansat 

de către  

Centrul de 

Analiză și 

Prevenire 

a 

Corupției. 

Potrivit 

informație

i parvenite 

de la 

CAPC, în 

cel mai 

curînd 

timp 

posibil 

studiile 

efectuate  

vor fi 

plasate pe 

pagina 

web a 

CAPC. 

Studiul 

privind 

testarea 

benevolă cu 

aparatul 

poligraf a 

reprezentan-

ților 

sectorului 

justiției 

4.3.2 p.2 -  Elaborarea Cadrul normativ Centrul Trimestrul I-II, - Nerealizată  Având în vedere   

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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cadrului normativ 

privind procedura de 

testare benevolă cu 

aparatul poligraf a 

reprezentanților 

sectorului justiţiei 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Național 

Anticorupție,  

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

2013 acţiunea 4.1.5 

pct.6 ce prevede 

instituirea 

obligaţiei de 

testare la poligraf 

a candidaţilor la 

funcţiile de 

judecător, 

procuror şi ofiţer 

de urmărire 

penală unde 

principala 

instituţie 

responsabilă este 

Ministerul 

Justiţiei – 

considerăm că în 

acelaşi act 

normativ unde 

este prevăzută 

obligaţia şi 

procedura de 

efectuare a 

testării la poligraf  

urmează a fi 

stabilită şi 

procedura de 

testare benevolă. 

În prezent Legea 

269/2008 prevede 

la art. 7 

persoanele care se 

supun testării 

obligatorii iar art. 

13 se referă la 

cazurile de 

recurgere la 

testare benevolă 

(la care sunt 

supuse practic 

aceleaşi persoane 

menţionate la art. 

7). Respectiv 

această acţiune 

urmează a fi 
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realizată de 

Ministerul 

Justiţiei (având în 

vedere şi 

proiectele de legi 

promovate ce se 

referă la 

reprezentanţii 

sectorului 

justiţiei). Această 

propunere 

urmează a fi 

înaintată și 

Grupului de lucur 

pentru Pilonul 

VII. 

4.3.3. p. 1 - 

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a cadrului 

normativ în vederea 

reglementării 

instituţiei 

avertizorilor de 

integritate şi protecţiei 

acestora 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Centrul 

Național 

Anticorupție 

 

Trim. IV 2011 

– trim. III 2012 

Acțiunea s-a realizat prin adoptarea Legii nr.277 din 

27.12.2011. În conformitate cu Legea privind 

modificarea şi completarea unor acte legislative 

nr.277 din 27.12.2011, au fost modificate: 

1. Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la 

prevenirea şi combaterea corupţiei; 

2. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind 

Codul de conduită a funcţionarului public; 

3.  Codul contravenţional al Republicii Moldova 

nr.218-XVI din 24 octombrie 2008. 

Aceste amendamente prevăd măsurile de protecţie a 

persoanelor, care informează cu bună-credinţă 

despre comiterea actelor de corupţie şi a celor 

conexe corupţiei, a faptelor de comportament 

corupţional etc., precum şi sancţiunile pentru 

neasigurarea măsurilor de protecţie a avertizorilorde 

de integritate.    

Realizată Realizată de 

personalul angajat în 

limita bugetului anual 

aprobat pentru 

instituțiile publice 

relevante. 

- - Legea nr.277 

din 

27.12.2011 

4.3.3. p. 2 -  Crearea 

în cadrul instituţiilor  

a unor mecanisme 

prin care avertizorii 

de integritate să 

semnaleze ilegalitățile 

 

Mecanisme 

interne create 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală, 

Centrul 

Național 

Anticorupție 

Trimestrul III, 

2012 - 

Trimestrul II, 

2013 

CNA a elaborat şi remis spre avizare proiectul de 

hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind avertizorii de 

integritate. Proiectul a fost aprobat în ședință de 

Guvern la data 09.09.2013 

 

CNA și MAI și-au creat asemenea mecanisme. 

 

 

 

 

Realizată  

parțial 

 

- - Pentru 

realizarea 

acțiunii 

urmează a 

fi create 

mecanism

e interne 

de 

raportare 

și 

protecție a 

avertizoril

Hotărîrea de 

Guvern 

nr.707 din 

09.09.2013 

privind 

aprobarea 

Regulamentu

lui – cadru 

cu privire la 

avertizorii de 

integritate. 
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or de 

integriatte 

în cadrul 

fiecărei 

instituții. 

Astfel de 

mecanism

e urmează 

a fi create 

încă în 

cadrul 

Procuratur

ii 

Generale 

și 

Consiliulu

i Superior 

al 

Magistrat

urii. 

4.3.3 p.4 -  

Mediatizarea 

instituţiei 

avertizorilor de 

integritate 

Numărul  de 

comunicate de 

presă difuzate 

Centrul 

Național 

Anticorupție 

Trimestrul I-II, 

2013 

Pentru a asigura crearea în cadrul fiecăror autorităţi 

sau instituţii publice a unor sisteme eficiente privind 

depunerea şi verificarea avertizărilor despre 

ilegalităţile săvârşite precum şi aplicarea măsurilor 

de protecţie faţă de persoanele ce fac avertizarea, 

CNA a elaborat şi remis spre avizare proiectul de 

hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind avertizorii de 

integritate. Proiectul şi nota informativă au fost 

plasate pe pagina web oficială a Centrului la 

compartimentul: Transparenţa decizională/proiecte 

elaborate. 

 

Realizată 

parțial 

Acţiunea a fost 

realizată de 

personalul angajat în 

limita bugetului anual 

aprobat pentru 

Centru. 

 

  http://cna.md

/ro/proiecte-

elaborate 

4.3.4. p. 1 -  

Efectuarea unui 

studiu privind 

oportunitatea 

modificării  cadrului 

normativ care vizează 

publicarea şi 

mediatizarea 

hotărîrilor 

judecătoreşti privind 

condamnarea 

reprezentanților 

1. Studiu efectuat, 

recomandări 

formulate 

2. Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

Trimestrul III-

VI, 2012 

- Nerealizată 

 

- - Grupul de 

lucru pune 

la îndoială 

necesitate

a acestei 

acțiuni, o 

apreciază 

ca și 

căzută în 

desuetudi

ne, și 

propune 

- 
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 Acțiuni cu caracter continuu sau care au un termen de implementare ce depășește trimestrul II, 2013 

 
 

sectorului justiţiei 

pentru acte de 

corupţie 

excludere

a ei din 

Planul de 

acțiuni. 

Numărul domeniului 

de intervenție, 

numărul şi denumirea 

acţiunii, conform 

Planului de acţiuni 

Indicatorii de 

rezultat 

din Planul 

 de acțiuni 

Instituții 

responsabile 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implementarea 

acțiunii 

Măsurile întreprinse (descriere succintă, concisă, 

unitară) 

 

Nivelul de 

implementar

e 

a acțiunii 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate); 

Cheluieli reale 

(efective) / mii lei; 

Asistența 

recepționată  

în vederea realizătii 

acțiunii (în cazul în 

care a existat) 

Dificultăţi, 

riscuri 

 

Concluzii, 

recomandări 

Documente 

probatoare 

4.1.1 p.2 – Creșterea 

graduală a salariilor 

actorilor din sectorul 

justiției. 

Procentul de 

creștere a salariilor 

actorilor din 

sistemul justiției 

Ministerul 

Justiţiei,  

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei 

 

Trimestrul IV, 

2012 –  

Trimestrul IV, 

2016 

Potrivit prevederilor Art.II și ART.II din Legea nr. 

37 din 7 martie 2013 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 

2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul 

bugetar, salariile lunare stabilite pentru persoanele 

care dețin funcții de demnitate publică, inclusiv 

procurorii și judecătorii sau majorat cu 35 la sută. 

Recalcularea salariilor pentru persoanele 

nominalizate s-a efectuat de la 1 ianuarie 2013. 

Totodată, potrivit prevederilor Art. II punct. 7 al 

Legii nr. 49 din 22 martie2013 pentru  modificarea și 

completarea unor acte legislative pentru colaboratorii 

Centrului Naţional Anticorupţie s-a stabilit un spor 

lunar pentru eficienţă în prevenirea şi combaterea 

corupţiei în următoarele mărimi: 

a) pentru corpul de ofiţeri – în mărime de 1,5 salariu 

mediu lunar pe economie pentru anul precedent; 

b) pentru corpul de subofiţeri – în mărime de 0,8 

salariu mediu lunar pe economie pentru anul 

Realizată 

parțial 

 (pentru 

perioada de 

raportare) 

- - Acțiunea va fi 

realizată 

complet, 

atunci cînd 

vor fi inițiate 

proiecte de 

majorare a 

salariilor 

tuturor 

actorilor din 

sectorul 

justiției. 

Grupul de 

lucru a decis 

punerea în  

discuție a 

acțiunii date 

în cadrul 

ședinței 

- 
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precedent.” 

La data de 22 ianuarie 2013 prin scrisoarea nr. 

03/576, Ministerul Justiției a transmis Guvernului 

Proiectul avizului unic al Guvernului la proiectul 

legii privind salarizarea judecătorilor, inițiativa 

legislativă a Președintelui RM. Proiectul a fost 

transmis spre examinare Guvernului.  

 

Grupului 

pentru Pilonul 

VII. 

4.1.2 p.6 – Instruirea 

persoanelor 

responsabile de 

colectarea 

declarațiilor cu 

privire la venituri și 

proprietate și a 

declarațiilor de 

interese personale 

1. Numărul de 

cursuri desfășurate 

2. Numărul de 

persoane instruite 

Comisia 

Națională de 

Integritate, 

Academia de 

administrare 

publică 

Trimestrul III,  

2012  -  

Trimestrul IV, 

2014 

La data 06.03.2013, la inițiativa Cancelariei de stat, 

reprezentanții Comisiei Naționale de Integritate au 

desfășurat o ședință de instruire privind modul de 

completare a declarațiilor, răspunzînd la un șir de 

întrebări adresate de către participanți. La acest 

seminar au participat 90 de persoane. 

Realizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Necesită mijloace 

financiare  

 Sunt necesare 

surse 

financiare 

pentru:  

- a invita 

experți străini 

în vederea 

instruirii 

angajaților 

CNI;  

 - a organiza 

instruiri și 

schimb de 

experiență 

pentru 

angajații CNI 

în cadrul 

instituțiilor 

similare de 

peste hotare;  

- a organiza 

sesiuni de 

instruire a 

declarațiilor și 

colectorilor 

privind 

corectitudinea 

aplicării 

cadrului 

legislativ 

respectiv.  

 

4.1.3. p. 3 -  

Organizarea 

trainingurilor pentru  

judecători şi 

procurori în vederea 

uniformizării practicii 

1. Numărul de 

traininguri 

desfășurate; 

2. Numărul de 

persoane instruite 

Institutul 

Național al 

Justiției 

Trimestrul 

III,2012 - 

Trimestrul IV, 

2014 

La 10 decembrie 2012, INJ în parteneriat cu 

Centrul Naţional Anticorupţie, a organizat și 

desfăşurat „Conferinţa internaţională privind 

combaterea corupţiei”, la care au participat 

judecători, procurori, precum şi reprezentanţi a 

instituţiilor statale, în total 100 persoane. 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

- - - Agenda si  

lista 

participantilo

r training-

ului din 

10.12.12 
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judiciare privind 

infracţiunile de 

corupţie 

 

În anul 2013, INJ în parteneriat cu Asociația 

ABA/ROLI, la 20, 21, 22 mai, 19, 20, 21 iunie, a 

desfășurat 6 seminare cu genericul „Uniformizarea 

practicii judiciare pe cauzele de corupţie. 

Instrumentarea şi judecarea cauzelor de corupţie şi a 

celor conexe”, fiind instruite 136 persoane (60 

judecători, 42 procurori și 34 ofițeri de urmărire 

penală). 

 2. În total au fost desfășurate o conferință și 6 

seminare la care au participat 236 persoane. 

Listele de 

participare 

se păstrează 

la INJ 

 

4.1.4 p. 2 – 

Consolidarea 

capacităților de 

asigurare a 

comportamentului 

anticorupției prin 

elaborarea unor 

recomandări 

metodologice 

Recomandări 

elaborate și aprobate 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii,  

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Centrul 

Național 

Anticorupție, 

Organele de 

autoadmi-

nistrare ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției 

Trimestrul III, 

2012 - Trimestrul 

IV, 2013 

Regulamentul cu privire la statutul disciplinar al 

colaboratorilor CNA conține prevederi referitor la 

comportamentul anticorupție al acestora. 

Nerealizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

- - Dat fiind 

faptul că 

termenul este 

spre limită, se 

sugerează 

expedierea de 

scrisori cu 

titlu de 

avertizare 

instituțiilor 

responsabile 

de 

implementare

a acesteia. 

- 

4.1.4 p.3 – 

Organizarea 

cursurilor de instruire 

cu privire la 

comportamentul 

anticorupție pentru 

reprezentanții 

sectorului justiției 

1. Numărul de 

cursuri desfășurate 

2. Numărul de 

persoane instruite 

Institutul 

Național al 

Justiției,  

Centrul 

Național 

Anticorupție, 

Academia 

“Ștefan cel 

Mare”, 

Organele de 

autoadmi-

nistrare ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției 

Trimestrul I, 

2013 - Trimestrul 

IV, 2014 

1. În anul 2013, INJ a desfășurat 3 seminare, la care 

au fost instruite 109 persoane. Respectiv: 

-  la 22 martie, INJ în parteneriat cu Asociația 

ABA/ROLI, a desfășurat un seminar cu genericul 

„Unele aspecte privind prevenirea și combaterea 

comportamentului coruptibil”, fiind instruite 25 

persoane (10 judecători și 15 procurori). 

- la 10 iunie, INJ a desfășurat un seminar cu 

genericul „Unele aspecte privind prevenirea şi 

combaterea  comportamentului corupţional în 

sectorul justiţiei”, fiind instruiți 15 persoane (7 

procurori și 8 ofițeri de urmărire penală). 

- la 24 iunie, INJ a desfășurat un seminar cu 

genericul „Unele aspecte privind prevenirea şi 

combaterea  comportamentului corupţional în 

sectorul justiţiei. Etica profesională”, fiind instruiți 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

   Listele de 

participare 

se păstrează 

la INJ 
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69 asistenți judiciari. 

   2. În total au fost desfășurate 3 seminare la care au 

fost instruite 109 persoane. 

4.1.4 p. 4 – 

Perfecționarea 

cadrului legislativ în 

vederea precizării 

marjei de discreție a 

reprezentanților 

sectorului justiției și 

elaborarea unui 

proiect de modificare 

a cadrului normativ 

relevant 

1. Grup de lucru 

creat 

2. Proiecte de acte 

normative elaborate 

și remise spre 

examinare 

Guvernului 

Ministerul 

Justiției, 

Curtea 

Supremă de 

Justiție, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Național 

Anticorupție, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor,  

Organele de 

autoadmi-

nistrare ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției   

Trimestrul I-IV, 

2013  

- Nerealizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

- - Se propune 

Ministerului 

Justiției 

săcreeze un 

grup de lucru 

interdepartam

ental care va 

decide dacă 

aceste 

acțiunisunt 

oportune. Este 

de dorit să se 

facă un studiu. 

 

4.1.4 p.6 – 

Monitorizarea 

implementării 

prevederilor privind 

testul de integritate 

1. Monitorizare 

desfășurată 

2. Raport de 

monitorizare 

întocmit și difuzat 

Ministerul 

Justiției, 

Centrul 

Național 

Anticorupție 

Trimestrul I, 

2013 - Trimestrul 

IV, 2016 

Între Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul de 

Informaţii şi Securitate şi Procuratura Generală a 

fost semnat un Ordin comun cu privire la 

instrucţiuni privind testarea integrităţii profesionale 

a angajaţilor Centrului Naţional Anticorupţie. La 

moment acest Ordin este transmis Ministerului 

Justiţiei pentru a fi înregistrat.   

 

Acțiune 

realizată 

parțial (pentru 

perioada de 

raportare) 

    

4.1.5 p.2 – Elaborarea 

unui proiect de 

modificare a cadrului 

normativ în vederea 

stabilirii modului și a 

procedurii de aplicare 

a instrumentelor de 

prevenire a imixtiunii 

Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

elaborat și remis 

spre examinare 

Guvernului 

Ministerul 

Justiției, 

Centrul 

Național 

Anticorupție, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Trimestrul I-IV, 

2013 

La data de 30 aprilie 2013 a fost făcut public studiul 

privind instrumentele de prevenire a imixtiunii în 

activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a 

comportamentului corupţional. În baza 

recomandărilor formulate se demarează procesul de 

elaborare a modificărilor la legislaţie în acest sens. 

Realizată 

parţial (pentru 

perioada de 

raportare) 
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în activitatea de 

înfăptuire a justiției și 

de prevenire a 

comportamentului 

corupțional 

Procuratura 

Generală 

 

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 

Numărul 

comunicatelor de 

presă publicate 

Centrul 

Național 

Anticorupție, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală 

Trimestrul I,  

2012 -  

Trimestrul IV, 

2016 

Acțiunea are caracter permanent și se realizează 

periodic de către instituțiile din sectorul justiției, în 

virtutea apariției noilor instrumente.  

CSM a elaborat Reguli de comunicare cu mass-

media care au fost publicate pe pagina web a 

Consiliului. Totodată, fiecare instanță a desemnat o 

persoană, responsabilă de relațiile cu presa. 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată de 

personalul angajat în 

limita bugetului anual 

aprobat pentru 

instituțiile publice 

relevante. 

CNA, 

împreună cu 

instituțiile 

coexecutoare, 

urmează să 

identifice 

posibilitățile 

de 

monitorizare 

permanentă a 

realizării 

acestei 

acțiuni, în 

scop de 

raportare 

adecvată. 

- - 

4.1.5 p.7 – 

Achiziționarea 

aparatelor poligraf de 

detecție a 

comportamentului 

simulat 

Echipament 

procurat 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală,  

Centrul 

Național 

Anticorupție, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Serviciul 

Vamal 

Trimestrul I-IV,  

2013 

Aparatele poligraf au fost procurate de către 

Ambasada SUA pentru testarea angajaților MAI și 

CNA. 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

    

4.1.6 p.1 – 

Modificarea cadrului 

normativ în vederea 

instituționalizării și 

organizării activității 

unităților responsabile 

de asigurarea 

securității interne 

Proiecte de acte 

normative elaborate 

și remise spre 

examinare 

Guvernului 

Ministerul 

Justiției, 

Procuratura 

Generală,  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Centrul 

Național 

Anticorupție,  

Trimestrul I,  

2013 -  

Trimestrul IV,  

2016 

În cadrul Ministerului Afacerilor Interne și CNA 

sunt create direcții cu statut special, responsabile 

pentru asigurarea securității interne. Acțiunea s-a 

realizat la MAI în procesul reformei demerate. În 

cadrul Procuraturii acțiunea se va realiza în 2014. 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 În urma 

aprobării 

Hotărîrii 

Guvernului 

nr. 736 din 

03.10.12 

afost 

modificată 

structura 

Ministrului 

Justiţiei. 
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Astfel, au  

fost create 

subdiviziuni 

noi, ca 

Direcţia 

control şi 

audit intern. 

Prin urmare, 

realizarea 

acestei 

acţiuni este 

de 

competenţa 

direcţiei 

menţionate 

supra. De 

competenţa 

DGL ţine 

avizarea 

proiectului 

care va fi 

elaborat de      

Direcţia 

control şi 

audit intern. 

4.2.1 p.1 – 

Modificarea sau, după 

caz, elaborarea 

codurilor de etică 

profesională pentru 

toți reprezentanții 

sectorului justiției 

Coduri de etică 

modificate/ 

elaborate și aprobate 

Ministerul 

Justiției, 

Centrul 

Național 

Anticorupție, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

uniunile 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției 

Trimestrul I-IV,  

2013 

În partea ce ține de reprezentanții profesiilor conexe  

sistemului justiției (notar, avocat, executor 

judecătoresc, mediator, traducător și interpret 

autorizat, etc.) realizarea acțiunii se prevede în 

contextul acțiunii  3.2.6 p.1 

Efectuarea unui studiu privind standardele etice 

prevăzute de codurile deontologice ale 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului 

justiţiei. În acest sens,  în vederea elaborării studiului 

s-a constatat necesitatea contractării consultanților 

pentru a participa la elaborarea studiilor. În acest 

sens  Ministerul Justiției a identificat surse bugetare 

necesare contractării consultanților și experților, a 

elaborat caietul de sarcini, fișa informațională și 

invitația de  participare, care au fost publicare pe 

site-ul Ministerului : 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii

%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-

standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologic

e.pdf 

Realizată(pent

ru perioada de 

raportare) 

    

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
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În urma contractării consultanților și experților se 

preconizează elaborarea studiului care să conțină 

recomandări pentru fiecare profesie separat. 

Recomandările vor fi utilizate la elaborarea sau 

perfecționarea codurilor etice ale fiecărei profesii în 

mod separat. 

 

 
4.2.2 p.2 – 

Organizarea și 

desfășurarea 

cursurilor în domeniul 

eticii profesionale 

pentru reprezentanții 

sectorului justiției 

1. Numărul de 

cursuri organizate; 

2. Numărul de 

persoane instruite. 

Institutul 

Național al 

Justiției, 

Academia 

“Ștefan cel 

Mare”, uniunile 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției 

Trimestrul I, 

2013,  Trimestrul 

IV, 2016 

1. În anul 2012, INJ a desfășurat 4 seminare, la care 

au fost instruite 77 persoane. Respectiv: 

- la 19 martie și 20 septembrie, INJ a desfășurat 2 

seminare cu genericul „Etica și deontologia 

profesională a judecătorului”, fiind instruiți 37 de 

judecători. 

- la 18 octombrie și 27 noiembrie, INJ a desfășurat 2 

seminare cu genericul „Etica și deontologia 

profesională a procurorului”, fiind instruiți 40 

procurori. 

În anul 2013, INJ a desfășurat 2 seminare, la care 

au fost instruite 47 persoane. Respectiv: 

- la 2 aprilie, INJ a desfășurat un seminar cu 

genericul „Etica și deontologia procurorului”, fiind 

instruiți 16 procurori. 

- la 5 aprilie, INJ în parteneriat cu Misiunea 

NORLAM, a desfășurat la Bălți un seminar cu 

genericul „Provocări etice specifice profesiilor 

juridice”, fiind instruite 31 persoane (14 judecători, 

10 procurori și 7 avocați). 

   2. În total au fost desfășurate 6 seminare, la care au 

fost instruite 124 persoane.  

 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Mijloace financiare 

alocate de INJ, 

NORLAM 

Dificultăți –  

1.Neprezen-

tarea de către 

autoritățile de 

autoadministr

are a 

profesiilor 

conexe 

sectorului 

justiției a 

necesarului 

de instruire în 

acest 

domeniu. 

2. Lipsa 

normativelor 

de cheltuieli 

pentru 

organizarea 

seminarelor. 

3. Lipsa 

spațiilor de 

studii. 

Riscuri – 

imposibilitate

a utilizării 

mijloacelor 

financiare 

alocate în 

bugetul 

pentru 

implementare

a SRSJ din 

lipsa 

normativelor 

1.Urgenta-

rea reparației 

capitale a 

sediului INJ. 

2.Închirierea 

spațiilor de 

studii. 

 

Listele de 

participare se 

păstrează la 

INJ. 

Planul de 

formare 

continuă al INJ  

pentru 

trimestrul II, 

2013. Agenda. 

4.2.3 p.1 - Modificarea Proiecte de acte Ministerul Trimestrul I-IV, La moment, se află la fază de definitivare Realizată - - - - 
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sau, după caz, 

elaborarea cadrului 

normativ necesar 

pentru activitatea 

organelor abilitate  cu 

investigarea 

abaterilor de la etica 

profesională 

normative elaborate 

şi remise spre 

examinare 

Guvernului 

Justiţiei, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Magistraturii, 

 Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

uniunile 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei 

2013 următoarele proiecte de acte normative care 

tratează inclusiv şi problema investigării abaterilor 

de la etica profesională:  

- proiectul legii privind organizarea 

activităţii notarilor 

- proiectul legii cu privire la mediere; 

- proiectul legii cu privire la modificarea şi 

completarea legii nr. 264 ( interpreţii şi 

traducătorii autorizaţi) 

proiectul legii pentru modificarea şi completarea 

legii nr.113 (executorii judecătoreşti). 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

4.2.4 p.1 - Elaborarea 

conceptelor de 

promovare a eticii 

profesionale și de 

sensibilizare a opiniei 

publice cu privire la 

etica profesională a 

reprezentan-ților 

sectorului justiției 

Concepte elaborate Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul Național 

Anticorupție 

Trimestrul III, 

2012, 

Trimestrul IV, 

2016 

- N/a 

(nu au fost 

prevăzute 

acțiuni pentru 

perioada de 

raportare) 

- - - - 

4.2.4 p.2 - Publicarea 

de broşuri cu privire 

la etica profesională a 

reprezentanților 

sectorului justiţiei 

1. Numărul de 

broşuri publicate 

2. Numărul de 

broşuri distribuite 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul Național  

Corupţiei 

Trimestrul III, 

2012, 

Trimestrul IV, 

2016 

- N/a 

 (nu au fost 

prevăzute 

acțiuni pentru 

perioada de 

raportare) 

- - - - 

4.2.4 p.3 - Realizarea 

spoturilor publicitare 

cu privire la 

activitatea instituţiilor 

din sectorul justiţiei şi 

publicarea acestora pe 

Internet 

1. Numărul de 

spoturi publicitare 

realizate şi publicate 

2. Numărul de 

accesări ale 

spoturilor 

publicitare 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea Supremă 

de Justiţie, 

Consiliul 

Superior al  

Procurorilor, 

 

Trimestrul III, 

2012, 

Trimestrul IV, 

2016 

- N/a 

(nu au fost 

prevăzute 

acțiuni pentru 

perioada de 

raportare) 

- - - - 
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Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul Național 

Anticorupție 

4.2.5 p.1 - Elaborarea  

unui proiect de act 

normativ privind 

implicarea 

1. Proiect de act 

normativ elaborat şi 

remis spre 

examinare 

MinisterulJustiţie

i, Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Trimestrul I-IV, 

2013 

 

La moment, se află la fază de definitivare 

următoarele proiecte de acte normative, care conţin 

şi prevederi referitoare la implicarea 

reprezentanţilor societăţii civile în procesul de 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 
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reprezentanţilor 

societăţii civile în 

procesul de 

supraveghere a 

legislaţiei cu  privire 

la etica profesională a 

reprezentanților 

sectorului justiţiei 

Guvernului  

2. Numărul 

reprezentanţilor 

societăţii civile 

implicați 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Centrul Național 

Anticorupție, 

Comisia 

Naţională de 

Integritate 

supraveghere a legislaţiei cu privire la etica 

profesională  a reprezentanţilor sectorului justiţiei:  

- proiectul legii privind organizarea 

activităţii notarilor 

- proiectul legii cu privire la mediere; 

- proiectul legii cu privire la modificarea şi 

completarea legii nr. 264 ( interpreţii şi 

traducătorii autorizaţi) 

proiectul legii pentru modificarea şi completarea 

legii nr.113 (executorii judecătoreşti) 

4.3.1 p.2 - 

Organizarea şi 

desfăşurarea 

cursurilor de instruire 

în domeniul 

combaterii corupţiei 

pentru reprezentanții 

sectorului justiţiei 

1. Numărul de 

cursuri organizate 

2. Numărul  de 

persoane instruite 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei,  

Academia 

„Ştefan cel 

Mare” 

 

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul IV, 

2016 

1. În anul 2013, INJ a desfășurat 7 seminare, la care 

au fost instruite 161 persoane. Respectiv: 

- în perioada 28-31 ianuarie, INJ în parteneriat cu 

Ambasada SUA, a desfășurat un seminar cu 

genericul „Tehnici de investigare a infracțiunilor de 

corupție. Experiența și practica SUA”, fiind instruite 

25 persoane (4 judecători, 10 procurori, 10 ofițeri de 

urmărire penală de la CNA și 1 colaborator de la 

Ambasada SUA). 

- la 20, 21, 22 mai, 19, 20, 21 iunie, INJ în 

parteneriat cu Asociația ABA/ROLI, a desfășurat 6 

seminare cu genericul „Uniformizarea practicii 

judiciare pe cauzele de corupţie. Instrumentarea şi 

judecarea cauzelor de corupţie şi a celor conexe”, 

fiind instruite 136 persoane (60 judecători, 42 

procurori și 34 ofițeri de urmărire penală). 

   2. În total au fost desfășurate 7 seminare, la care au 

fost instruite 161 persoane. 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Mijloace financiare 

alocate de INJ,  

Ambasada SUA, 

Asociația ABA/ROLI 

- - Listele de 

participare se 

păstrează la 

INJ. 

 

4.3.4. p. 2 -  

Actualizarea şi 

optimizarea structurii 

şi conţinutului 

paginilor web ale 

instanţelor 

judecătoreşti  în 

vederea publicării 

hotărîrilor 

judecătoreşti privind 

condamnarea 

reprezentanților 

sectorului justiţiei 

pentru acte de 

corupţie 

1. Numărul 

paginilor web 

actualizate şi 

optimizate 

2. Numărul 

hotărîrilor 

judecătoreşti 

publicate 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

instanţele 

judecătoreşti 

 

Trimestrul III, 

2012 - Trimestrul 

IV, 2016 

Conform Raportului de evaluare a instanțelor 

judecătorești din Moldova efectuat de programul 

ROLISP (USAID) pentru situația din septembrie 

2012, paginile web a 86% din instanțe se 

actualizează și la ele este utilizat sistemul de 

management al conținutului. 

Nu există monitorizări speciale care să se refere la 

actele de corupție. 

Realizată 

parțial 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

- Nu există 

monitorizări 

speciale care 

să se refere 

la actele de 

corupție. 

Este necesară 

demararea 

unor 

monitorizări, 

care să 

acopere 

concret 

specificul 

acțiunii date. 

Raportul de 

evaluare a 

instanțelor 

judecătorești 

din Moldova 

efectuat de 

programul 

ROLISP 

(USAID), 

pag. 22 

4.3.4. p. 3 - Numărul  de Consiliul Trimestrul III, Membrii Grupului sectorial pentru monitorizarea Realizată - Nu există Grupul de - 
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Mediatizarea 

hotărîrilor 

judecătoreşti 

definitive privind 

condamnarea 

reprezentanților 

sectorului justiţiei 

pentru acte de 

corupţie 

comunicate de presă 

difuzate şi publicate 

pe Internet 

Superior al 

Magistraturii, 

instanţele 

judecătoreşti, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

2012 - Trimestrul 

IV, 2016 

Pilonului IV au apreciat această acțiune ca una în 

proces de realizare, lucru vizibil, dar pentru care nu 

există un mecanism special de monitorizare. 

Acțiunea este realizată în special de Procuratura 

Generală. 

parțial 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

monitorizări 

speciale care 

să se refere 

la actele de 

corupție. 

lucur a propus 

de substituit 

cuvîntul 

”mediatizarea

” cu cuvîntul 

”informarea”,  

această 

propunere 

urmînd a fi 

îanintată 

Grupului de 

lucru pentru 

Pilonul VII. 


