
 

Data: 27 octombrie 2014 

Ședința nr.: 8 

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 – 15:30 

 
Rundă de discuții cu privire la starea de lucruri asupra acțiunilor realizate parțial 

și nerealizate (anexă) 

 

15:30– 15:45 

"PROGRAMELE DE SUPORT A REFORMELOR SECTORIALE.  

INTERCONEXIUNEA CU SRSJ ÎN MOLDOVA" 

Intervenție Eric Svanidze/Iurie Levinte, Proiectului UE privind Susținerea Coordonării 

Reformei în Sectorul Justiției 

15:45- 16:00 Comentariiși sugestii din partea donatorilor și societății civile; 

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

următoarei ședințe. 

II. Deliberări conform Agendei  

Nadeja Vieru:  

Ședința se declară deschisă, se pune în discuție aprobarea Agendei pentru ședința din 27.10.2014 

Concluzie: 

Votat unanim 

III. Subiectul I. Rundă de discuții cu privire la starea de lucruri asupra acțiunilor realizate parțial și 

nerealizate 

Acț.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- același calificativ 

Acț. 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-nu este modificată Legea cu privire la Procuratură, 

același calificativ. 

Acț. 4.1.4 p. 2 – Consolidarea capacităţilor de asigurare a comportamentului anticorupţiei prin elaborarea 

unor recomandări metodologice- nerealizată. 

Consiliul Superior al Magistraturii a creat un grup de lucru pentru elaborarea unor prevederi ce ţin de 

asigurarea comportamentului anticorupţie- grupul de lucru nu este funcțional. 

Acț. 4.1.4 p. 4 – Perfecţionarea cadrului legislativ în vederea precizării marjei de discreţie a 

reprezentanţilor sectorului justiţiei şi elaborarea unui proiect de modificare a cadrului normativ relevant- 
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realizată parțial. 

Natalia Roșca: 

De asemenea, în vederea facilitării elaborării amendamentelor optime, prin Ordinul ministrului justiției nr. 

386 din 16 septembrie 2014, a fost creat un grup de lucru inster-instituțional, în componența căruia au fost 

incluși reprezentanți ai Procuraturii Generale, Ministerului Justiției, Centrului Național Anticorupție, 

Ministerului Afacerilor Interne, judecători, avocați, expertul selectat de către PNUD pentru consolidarea și 

elaborarea amendamentelor de rigoare, un reprezentant al societății civile, precum și consilierul 

Ministerului Justiției în cadrul proiectului EUHLPAM și repreyentantul Ambasadei SUA în Moldova.  

Actualmente, grupul își continuă activitatea, astfel, încît, în perioada noiembrie 2014 să fie definitivate 

propunerile de lege ferenda, conforme acțiunii 4.1.4 pct. 4. 

 

Acț.4.1.5. p. 3 Procurarea echipamentului necesar implementării instrumentelor de prevenire a imixtiunii 

în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional –realizată parțial. 

Grupul de lucru nu a fost creat, informația nu corespunde notei prezentate.  

Valeriu Cupcea: 

A fost procurat echipament în sumă de 2575.3 (executat la 30.09.2014). Soldul disponibil de 88.9 mii lei 

urmează a fi utilizat până la finele anului. 

 

Acț.4.1.5.p.4 Implementarea noilor instrumente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a 

justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional în cadrul unui proiect-pilot 

Informația prezentată de către MAI nu este relevantă și urmează a fi exclusă din raport. 

Concluzie: Înaintarea unui demers către SIS prin care se va solicita informație despre realizarea acțiunii 

și urgentarea realizării Acț.4.1.5.p.4 

Acț. 4.1.5 p.7 – Achiziţionarea aparatelor poligraf de detecţie a comportamentului simulat-realizată 

parțial. 

CSM urmează să decidă asupra dificultăților. 

Concluzie: prezentarea informației suplimentare de către CSM la acț. 4.1.5 p.7 

 

Acț. 4.2.1.p.1- Modificarea sau, după caz, elaborarea codurilor de etică profesională pentru toţi 

reprezentanţii sectorului justiţiei- realizată parțial. 

Unii actori ai sectorului justiției continuă să nu aibă coduri de etică (notari, traducători, administratori ai 

insolvabilității) 

 

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

organelor abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica profesională. 

Natalia Roșca: 

 executorii judecătorești:  

Legea nr. 113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești instituie și reglementează structura și 

activitatea Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești – organul care examinează abaterile 

disciplinare (unele dintre acestea constituind încălcări ale Codului deontologic al executorului 

judecătoresc). Prevederile legii indicate mai sus au fost dezvoltate într-un regulament –Regulamentul de 

activitate a Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 

75 din 09.03.2011 – http://unej.md/index.php?go=news&n=54. Regulamentul este actul normativ 

http://unej.md/index.php?go=news&n=54


(subordonat legii) de bază care reglementează activitatea Colegiului. 

Mediatori: 

Organul care investighează abaterile disciplinare, inclusiv a celor de la Codul deontologic al mediatorului 

(în măsura în care acestea constituie abateri disciplinare) este Consiliul de Mediere , care activează în baza 

Legii nr. 134 din  14.06.2007 cu privire la mediere, dar și a Regulamentului Consiliului de Mediere, 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului de mediere nr. 1 din 16 iunie 2008, modificat prin Hotărîrea Consiliului 

de mediere nr. 2 din 17.04.2013. 

Notari: 

Actualmente, conform legii în vigoare, organul care examinează abaterile disciplinare ale notarilor este 

Colegiul disciplinar (art. 22
1
 din Legea nr. 1453 din 08.11.2002 

cu privire la notariat), care activează în temeiul, atît a prevederilor Legii nr. 1453 din 08.11.2002, cît și a 

Regulamentului privind activitatea Colegiului disciplinar al notarilor, aprobat prin Ordinul ministrului 

justiției nr. 169 din 30.04.2009, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 95 din 

22.05.2009,  modificat prin Ordinul ministrului justiției nr. 57 din  14.02.2013 -  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331516. 

 

Totodată, menționăm că, prin Hotărîrea Guvernului nr. 747 din 10.09.2014, a fost aprobat proiectul Legii 

cu privire la organizarea activității notariale, înregistrat în Parlament cu nr. 346 la 12.09.2014 –  

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/languag

e/ro-RO/Default.aspx.  

 

Proiectul prevede în calitate de organ competent să examineze abaterile disciplinare și de etică Comisiei 

de etică a notarilor, care va substitui Colegiul disciplinar al notarilor. Astfel, un regulament al Comisiei 

urmează să fie aprobat ulterior adoptării legii indicate mai sus. 

 

Acț. 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 

reprezentanţilor sectorului justiţiei 

Natalia Roșca: 

Notarii:Conform Legii nr. 1453  din 08.11.2002 cu privire la notariat, Colegiul disciplinar are în 

componența sa un reprezentant al societății civile –„(3) Colegiul disciplinar este format din 7 membri, 

dintre care 1 desemnat de ministrul justiției, 2 profesori titulari de drept, 3 notari şi un reprezentant al 

societăţii civile, aleşi printr-un concurs organizat de Ministerul Justiţiei.”.  

Conform proiectului Legii cu privire la organizarea activității notariale, înregistrat în Parlament cu nr. 346 

la 12.09.2014, în componența Comisiei de etică a notarilor sunt 2 reprezentanți ai societății civile (art. 50 

din proiect). 

 

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

semnaleze ilegalităţile-realizată parțial. 

Procuratura: Ordinul nr. 17/28 din 06.03.2014 cu privire la aprobarea Regulementului privind 

avertizorii de integritate. 

CNA: Hot. Guvernului nr. 707 din  09.09.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

avertizorii de integritate - http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349584 

 

Concluzie: schimbarea calificativului din realizat parțial în realizat, votat unanim.  

Acț. 4.3.3.p.4- Mediatizarea instituţiei avertizorilor de integritate 

Valeriu Cupcea: 

În perioada ianuarie-iunie 2014 au fost desfăşurate 21 de instruiri cu tematica ” Consideraţiuni 

conceptuale privind integritatea. Avertizorii de integritate” la care au participat 878 de persoane. 

În aceiaşi perioadă au fost desfăşurate următoarele instruiri în cadrul cărora a fost abordată şi instituţia 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331516
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx


avertizorilor de integritate: 

- „Integritatea funcţionarului public, Legea 325 din 23.12.2013 cu privire la integritatea profesională” – 95 

de instruiri la care au participat 3201 persoane 

- ” Răspunderea juridică pentru faptele de corupţie” – 5 instruiri la care au participat 128 de persoane ” 

Fenomenul corupţiei,traficul de influenţă şi combaterea lui.” – 5 instruiri la care au participat 89 de 

persoane ” Corupţia în domeniul medicinii.” – 4 instruriri la care au participat 111 persoane” Noţiunea 

corupţiei. Criterii de calificare şi de delimitare a faptelor de corupţie, conexe şi comportament corupţional 

în legislaţia naţională. Metode de prevenire.” – 1 instruire la care au participat 24 de persoane. De 

asemenea au fost desfăşurate 3 cafenele publice cu tematica ”În regiunea Orhei – GATA” la care au 

participat 76 de persoane. 

 

 

Acț. 4.1.4 p.6 – Monitorizarea implementării prevederilor privind testul de integritate- nerealizată ( vor fi 

întreprinse măsuri începînd cu 2015) 

Acț. 4.1.5 p.8 - Organizarea cursurilor de instruire a personalului privind utilizarea aparatului poligraf de 

detecţie a comportamentului simulat- realizată parțial ( același calificativ). 

 

Acț.4.2.3 p. 2 -Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire a membrilor organelor abilitate cu 

investigarea abaterilor de la etica profesională- nerealizată (același calificativ). 

 

Acț.4.2.3.p.3.- Monitorizarea noilor mecanisme de investigare a abaterilor de la etica profesională- 

realizată parțial ( același calificativ). 

Valeriu Cupcea: 
În anul 2014 au fost iniţiate 13 proceduri disciplinare (10 din acestea în cadrul monitorizării stilului de 

viaţă), din care 4 au fost clasate; 8 angajaţi au fost sancţionaţi (3 – eliberare din serviciu; 1- 

preîntâmpinarea asupra corespunderii parţiale serviciului; 1 – retrogradarea în gradul special; 3 – 

mustrare) 

 

Acț. 4.1.1 p.2 – Creşterea  graduală a salariilor actorilor din sectorul justiţiei- realizată parțial ( același 

calificativ). 

 

Acț.4.1.3.p.5- Analiza şi difuzarea informaţiei cu privire la dinamica cazurilor de condamnare pentru 

acte de corupţie în sectorul justiţiei 

CNA- a prezntat studiul cu privire la dosarele de corupție (2013), care poate fi accesat la 

http://cna.md/sites/default/files/sna_activitati/prezentarea_studiului_privind_dosarele_de_coruptie_31.10

.2013.pdf 

De asemenea sunt prezentate datele pentru 6 luni (2014) 

Comunicatele, pot fi accesate la: 
http://cna.md/ro/evenimente/cna-csj-si-miapac-vor-prezenta-studiu-privind-sentintele-judecatoresti-cazurile-

coruptie 

http://cna.md/ro/evenimente/curtea-suprema-justitie-ia-atitudine-fata-studiul-cna-pedeapsa-care-se-aplica-cazurile 

*Informația poate fi găsită la secretariatul SRSJ. 

Concluzie: schimbarea calificativului în realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acț. 4.1.3.p.6- Elaborarea de ghiduri metodologice privind aplicarea legislaţiei în cazurile de corupţie – 

realizată parțial. 

 

Natalia Roșca: Totodată, poate fi menționat că parte a executării acțiunii este adoptarea, la 14.12.2013 a 

http://cna.md/sites/default/files/sna_activitati/prezentarea_studiului_privind_dosarele_de_coruptie_31.10.2013.pdf
http://cna.md/sites/default/files/sna_activitati/prezentarea_studiului_privind_dosarele_de_coruptie_31.10.2013.pdf
http://cna.md/ro/evenimente/cna-csj-si-miapac-vor-prezenta-studiu-privind-sentintele-judecatoresti-cazurile-coruptie
http://cna.md/ro/evenimente/cna-csj-si-miapac-vor-prezenta-studiu-privind-sentintele-judecatoresti-cazurile-coruptie
http://cna.md/ro/evenimente/curtea-suprema-justitie-ia-atitudine-fata-studiul-cna-pedeapsa-care-se-aplica-cazurile


Recomandării nr. 61 „Cu privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei penale în cauzele 

de corupție” 

 

Acț. 4.1.6 p.1 – Modificarea cadrului normativ în vederea instituţionalizării şi organizării activităţii 

unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne- realizată parțial. 

Natalia Roșca: 

Grupul și-a desfășurat activitatea în cadrul a 4 ședințe de lucru, care s-a finalizat cu elaborarea unui 

proiect de hotărîre a Guvernului prin care urmează să fie aprobat regulamentul-cadru al unităților de 

securitate internă  din cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției, 

Ministerului Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, 

Procuratura Generală, Ministerul Apărării, Ministerul Finanțelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, 

Serviciul Vamal, Serviciul Protecție și Pază de Stat.  La 17 octombrie 2014, proiectul a fost transmis de 

către grupul de lucru numit Ministerului Justiției (Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor) 

pentru definitivare și promovare. 

 

Acț. 4.1.6 p.2 – Instruirea membrilor unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne- realizată 

parțial, același calificativ. 

 

Acț. 4.1.6 p.3 – Informarea societăţii despre unităţile responsabile de asigurarea securităţii interne- 

realizatăpartial. 

Natalia Roșca: 

Ministerul Justiției a realizat acțiunea prin intermediul Departamentului Instituții Penitenciare, care are 

în structura sa o subdiviziune responsabilă de securitatea internă. Totodată, menționăm că, în cadrul 

Grupului de lucru menționat la acțiunea 4.1.6 pct. 1, s-a examinat subiectul privind instituțiile 

administrației publice centrale care urmează să aibă în structura aparatului unități de securitate internă. 

Astfel, s-a constat că, în componența aparatului central al Ministerului Justiției nu este necesitatea 

instituirii unei subdiviziuni speciale în acest sens. 

 

Acț. 4.2.1.p.2 - Elaborarea unor îndrumări detaliate privind aplicarea codurilor de etică profesională- 

nerealizată, același calificativ. 

 

Acț. 4.2.4.p.1- Elaborarea conceptelor de promovare a eticii profesionale şi de sensibilizare a opiniei 

publice cu privire la etica profesională a reprezentanţilor sectorului justiţiei-nerealizată, același 

calificativ. 

 

Acț.4.2.4 p.2 – Publicarea de broşuri cu privire la etica profesională a reprezentanţilor sectorului justiţiei- 

nerealizată. 

Pînă în octombrie 2014 nu a fost selectat un agent. 

 

Acț. 4.2.4 p.3 – Realizarea spoturilor publicitare cu privire la activitatea instituţiilor din sectorul justiţiei 

şi publicarea acestora pe Internet- acțiune nerealizată 

Valeriu Cupcea: CNA 

Sunt difuzate 2 spoturi. Un spot a fost realizat în anul 2013, în cadrul proiectului MIAPAC (difuzat de 35 

de ori în anul 2013). În prezent este difuzat la Publika şi Prime. 

Al doilea spot, realizat de către Serviciul Special de Investigaţie din Lituania, a fost adaptat şi este difuzat 

în transportul public din Chişinău şi Bălţi (începând cu 6 octombrie 2014), precum şi la Publika şi Prime. 

Potrivit unui acord încheiat între CNA şi Casa Audio, mesajele, formulate în română şi rusă, vor fi 

difuzate zilnic, la fiecare 15 minute, fiind planificate circa 6000 de vizualizări pe zi. Campania de 

sensibilizare va dura 6 luni. 



Acte probatoare: (http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-anticoruptie-acum-si-transportul-public-sunt-

planificate-circa-6000-vizualizari; https://www.youtube.com/watch?v=gZfd262o_M4  (spotul adaptat); 

http://www.youtube.com/watch?v=6jlWK9rQeRA  (spot realizat în cadrul proiectului MIAPAC). 

Concluzie: schimbarea calificativului din nerealizată în realizată parțial pentru perioada de raportare. 

Acț. 4.3.2 p. 3 -Elaborarea şi aplicarea unui mecanism de încurajare a testării benevole cu aparatul 

poligraf şi mediatizarea utilizării acestuia- nerealizată. 

CSM urmează să identifice soluți/dificultăți. 
 

Acț. 4.3.3 p. 3 -Organizarea şi desfăşurarea cursurilor cu privire la instituţia avertizorilor de integritate 

pentru reprezentanţii sectorului justiţie- realizată parțial. 

Instituțiile implementatoare urmează să prezinte informație suplimentară. 

 

Acț.4.3.4. p. 3 - Mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti definitive privind condamnarea reprezentanţilor 

sectorului justiţiei pentru acte de corupţie- realizată parțial, același calificativ. 

 

Subiectul II. "PROGRAMELE DE SUPORT A REFORMELOR SECTORIALE.  

INTERCONEXIUNEA CU SRSJ ÎN MOLDOVA" 

Intervenție Eric Svanidze/Iurie Levinte, Proiectului UE privind Susținerea Coordonării Reformei în 

Sectorul Justiției 

Subiectul III. Comentariiși sugestii din partea donatorilor și societății civile;Concluzii, discuții 

generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe 

Nadejada Vieru: 

Ședința se declară închisă.  

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Înaintarea unui demers către SIS prin care se va solicita informație despre realizarea acțiunii și 

urgentarea realizării Acț.4.1.5.p.4 

- prezentarea informației suplimentare de către CSM la acț. 4.1.5 p.7 

- schimbarea calificativului la Acț. 4.3.3. p. 2 în realizată. 

- schimbarea calificativului la Acț.4.1.3.p.5în realizată. 

- schimbarea calificativului la Acț.4.2.4.p.3în realizată parțial pentru perioada de raportare. 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 28 noiembrie 2014 ora 14:00 

- Locul desfășurării: Ministerul Justiției al Republicii Moldova, at. 2, sala 227  

- Subiecte de discutat: acțiunile CSM (nerealizate, realizate parțial) 

 

V. Anexe  

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

 

http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-anticoruptie-acum-si-transportul-public-sunt-planificate-circa-6000-vizualizari
http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-anticoruptie-acum-si-transportul-public-sunt-planificate-circa-6000-vizualizari
https://www.youtube.com/watch?v=gZfd262o_M4
http://www.youtube.com/watch?v=6jlWK9rQeRA


 

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 

            Nadejada 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. Vladimir BORDEA Serviciul de Informații și Securitate 

4. Igor Grosu Consiliul Superior al Magistraturii 

5. Natalia Roșca Ministerul Justiției 

6. Nadejda Vieru Procuratura Generală 

7. Graur Oleg Ministerul Afacerilor Interne 

8. Vladislav Cîrdei Comisia Națională de Integritate 

9. Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

B. Membrii observatori  

 Radu FOLTEA Ambasada SUA la Chișinău 

C. Membrii invitați  

 Iurie LEVINTE  EUHLPAM 

 Ion  GRAUR Asistent Proiect al UE support în coordonarea reformei în 

justiție 

D. Secretariat  



 Veronica Vition Secretariatul Grupurilor de lucru 

 Doina Cazacu Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1. Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

2. Inga ALBU Uniunea Avocaților 

3. Valentin COVALI Consiliul Superior al Procurorilor 

4. Lilia Carașciuc Transparency Internațional-Moldova 

5. Valentin COCÎRLĂ  Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

6. Galina STRATULAT Curtea Supremă de Justiție 

7. Galina BOSTAN  Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 

F. Alți participanți:  

1. Andrușcenco Roman Departamentul Instituții Penitenciare 

2. Natalia Cristian DAMEP; Ministerul Justiției 

 


