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MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

AGENDA 

Ședința nr. 3/2017 

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului II 

JUSTIȚIA PENALĂ 

 

20 octombrie 2017 

Ora 15:00 

 

Locul desfășurării: Sala 104, parter, Ministerul Justiției, str.31 august 1989, nr.82 

Moderator:  

 

15:00 – 15:05 Cuvânt de deschidere 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:05 – 16:30 

 

 

 

 

 

I. Monitorizarea modului de implementare al următoarelor acţiuni: 

 

1.Acțiunea 2.2.3 p.1 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI 

din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, prin care să se stabilească un 

buget separat, numărul necesar de personal administrativ şi alocarea unui sediu 

pentru Consiliul Superior al Procurorilor  

2.Acțiunea 2.2.4 p.2 Monitorizarea implementării  modificărilor în cadrul 

normativ privind revizuirea competenţelor procuraturii 

3.Acțiunea 2.3.1 p.6  Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de 

expertiză judiciară  

 4.Acțiunea  2.4.1 p.4 Analiza implementării noului sistem informaţional şi 

elaborarea propunerilor de perfecţionare a acestuia  

5.Acțiunea 2.3.1. p.4  Construcția unui sediu nou al Centrului Naţional de 

Expertiză judiciară conform cerinţelor, normelor şi standardelor europene, 

având condiţii de mediu (energie electrică, căldură, sistem de apă-canalizare, 

sisteme de ventilare etc.) corespunzătoare sediilor înzestrate cu laboratoare  

6.Acțiunea 2.5.1. p.4  Monitorizarea implementării modificărilor ce țin de 

liberalizarea politicilor penale prin utilizarea sancțiunilor și măsurilor 

preventive necustodiale pentru anumite categorii de persoane și anumite 

infracțiuni  

7.Acțiunea  2.3.1. p.5  Achiziţionarea echipamentului modern necesar pentru 

cercetări şi investigaţii  în procesul efectuării expertizelor judiciare  

8.Acțiunea 2.2.6 p.6 Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor 

procuraturii, inclusiv examinarea oportunităţii edificării unui sediu comun 

pentru toate subdiviziunile Procuraturii Generale și organele procuraturii din 

municipiul Chişinău; construcţia/renovarea sediilor organelor procuraturii din 

întreaga ţară  

9.Acțiunea 2.4.1. p.1   Elaborarea sistemului informaţional automatizat de 
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evidenţă a infracţiunilor “Registrul informaţiilor criminalistice şi 

criminologice“  

10.Acțiunea 2.4.1. p.2  Elaborarea cadrului normativ care să asigure 

înregistrarea electronică a infracţiunilor  

11.Acțiunea 2.3.1 p.1  Consolidarea capacităţilor de expertiză medico-legală 

ale laboratoarelor(analiza ADN)  

12.Acțiunea 2.5.3. p.3 Elaborarea programelor de informare a victimelor 

infracțiunilor cu privire la drepturile lor  

 

II. Aprobarea Raportului intermediar sectorial privind implementarea 

acțiunilor Pilonului II din SRSJ pentru anii 2011-2016 

 

  

16:30 – 17:00 III. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe 

ordinea de zi a următoarei ședințe 
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