
Data: 15 septembrie  2014 

Ședința nr.: 6 

Locul desfășurării: Sala mare , Hotel Regency 

Moderator:Valeriu CUPCEA,vicepreședinte al Grupului de lucru pentru Pilonul IV 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

 

 

 

14:00-

14:10 

 

 

AlegereavicepreședinteluigrupuluidecoordonareșimonitorizarepentruPilonul IV 

 

14:10 

– 

15:00 

 

RundădediscuțiișiaprobareaRaportuluisectorialintermediar 2014; 

Intervenție: DoinaCazacu, Secretariatulgrupurilordelucru 

 

 

 

15:00 

-15:10 

 

Pauzădecafea 

 

 

 

15:10– 

16:40 

 

PrezentareapropunerilorprivindrevizuireaPlanuluideacțiunipentruimplementareaStrategieidereformăînsectoruljustițieipentruanii 

2011-2016. Aprobareapropunerilor. 

Intervenție: Ioana Cornescu,  Expert internațional, Proiectul UE privind Susținerea Coordonării Reformei în Sectorul Justiției 

 

 

 

16:40 

– 

16:50 

 

Concluzii, discuțiigeneraleșistabilireasubiectelorprincipalepeordineadezi a următoareiședințe. 

 

 

 

a.  Informații administrative: Informații despre stabilirea cvorumului:  10 membri prezenți 

din numărul total de 16 membri cu drept de vot;  

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

II. Deliberări conform Agendei   

 

SUBIECTUL I. Alegerea Vicepreședintelui grupului de lucru 

A fost propusă candidatura Dlui Valeriu Cupcea, membru cu drept de vot, reprezentant al Centrului 

Național Anticorupție. 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

AL                                                                                                                                                                  

REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES-VERBAL 

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV 

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

”Integritatea actorilor în sistemul justiției” 

 

 

 



Concluzie:Votat unanim. 

SUBIECTUL II. RundădediscuțiișiaprobareaRaportuluisectorialintermediar 2014 

 

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 

Concluzie: înaintarea unui demers către Pilonul VII cu privire la interpretarea sintagmei "actori  din 

sectorul justiţiei " 

 

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

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

de garanţiile sociale aferente funcţiilor deţinute- realizată parțial. 

 

4.1.3 p.2 - Dezvoltarea instituţiei confiscării (penale şi civile) bunurilor dobîndite, inclusiv în cazul 

persoanelor găsite vinovate de săvîrşirea actelor de corupţie- realizată. 

Concluzie- votată unanim 

 

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

unor recomandări metodologice- nerealizată 

 

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- irelevantă.  

Se solicită modificarea calificativului, deoarece cu suportul UNDP a fost selectat un expert care va 

participa la elaborarea amendamentelor cadrului normativ în vederea  precizării marjei de discreţie a 

reprezentanţilor sectorului justiţie.  Suplimentar, urmează să se menţioneze, că a fost semnat ordinul 

ministrului justiţiei privind crearea unui grup de lucru care va  elabora amendamentele menţionate mai 

sus, care include şi expertul menţionat supra. 

Concluzie- acțiune realizată parțială. 

 

Act.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  

Acțiunea a fost calificată ca fiind realizată parțial, deoarece echipamentul necesar nu presupune 

achiziționarea aparatelor speciale, ci a altor echipamente. Deoarece nu au fost prezentate acte 

confirmative, se optează pentru calificativul- realizat parțial.  

Se solicită expedierea unui demers către Serviciul de Informații și Securitate cu privire la identificarea 

echipamentului necesar achiziționării. 

Concluzie- acțiune realizată parțial. 

 

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

 

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

reprezentanţii sectorului justiţiei- realizată parțial 

Experții judiciari nu au un cod de etică. 

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

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



 

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- realizată parțial 

 

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

semnaleze ilegalităţile-realizată parțial 

 

4.1.4 p.6 – Monitorizarea implementării prevederilor privind testul de integritate- nerealizată pentru 

perioada de raportare 

Legea privind testarea integrităţii profesionale urmează a fi inclusă în lista actelor legislative şi 

normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice 

pentru anul 2015. Din acestconsiderent, monitorizareava fi desfăşuratăîncepînd cu anul 2015. 

 

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

detecţie a comportamentului simulat – realizată parțial pentru perioada de raportare. 

Potrivit Planului de acţiuni, implementarea acestei acţiuni, urma să fie finisată la sfîrşitul semestrului II 

al anului 2014, însă, dat fiind faptul, că procurarea aparatului de poligraf este planificată pentru anul 

2015 (fiind prevăzute surse financiare pentru anul 2015), aceasta nu poate fi realizată de către CSM în 

anul 2014.  

4.2.3 p. 2 - Organizareaşidesfăşurareacursurilor de instruire a membrilororganelorabilitate cu 

investigareaabaterilor de la eticaprofesională - nerealizată pentru perioada de raportare. 

Lipsa experţilor locali care să ofere asemenea instruiri.  

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

realizată parțial pentru perioada de raportare. 

Acţiunea este interdependentă de acţiunea 4.2.3 p.1 care este realizată parţial 

4.1.1 p.2 – Creşterea graduală a salariilor actorilor din sectorul justiţiei- realizată parțial pentru perioada 

de raportare. 

Întru intensificarea eforturilor pentru implementarea acţiunii, Grupul de lucru a decis punerea în  

discuţie a acţiunii date în cadrul şedinţei Grupului pentru Pilonul VII. 

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

corupţie în sectorul justiţiei- realizată pentru perioada de raportare. 

Cel puţin o parte a informaţiei este disponibilă, remarcăm faptul că aceasta nu are vreun caracter 

analitic, nu reflectă dinamica cazurilor de condamnare, precum şi faptul că informaţia dată nu este 

focusată pe acte de corupţie în sectorul justiţiei şi  reflectă anul 2014. 

Concluzie: acțiune realizată parțial pentru perioada de raportare.  

4.1.3.p.6 Elaborarea de ghidurimetodologiceprivindaplicarealegislaţieiîncazurile de corupţie - realizată 

parțial pentru perioada de raportare. 



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

unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne-- realizată parțial pentru perioada de raportare. 

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

pentru perioada de raportare. 

Ministerul Justiției nu a întreprins careva măsuri pentru anul 2014. 

4.1.6 p.3 – Informareasocietăţiidespreunităţileresponsabile de asigurareasecurităţii interne - realizată 

parțial pentru perioada de raportare. 

4.2.1.p.2 Elaborareaunorîndrumăridetaliateprivindaplicareacodurilor de eticăprofesională- realizată 

parțial pentru perioada de raportare. 

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 pentru perioada 

de raportare. 

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

nerealizată 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- nerealizată pentru perioada de raportare. 

4.3.2 p. 3 - Elaborareaşiaplicareaunuimecanism de încurajare a testăriibenevole cu 

aparatulpoligrafşimediatizareautilizăriiacestuia- realizatăparțialpentruperioada de raportare. 

Nu este elaborat și aplicat un mecanism ce ține de testarea benevolă. 

Concluzie: acțiune nerealizată pentru perioada de raportare.  

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

reprezentanţii sectorului justiţiei- realizatăparțialpentruperioada de raportare. 

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

sectorului justiţiei pentru acte de corupţie- realizatăpentruperioada de raportare. 

Nu este creat un compartiment separat pe paginile we ale instanțelor ce ține de condamnările pentru 

cazurile de corupție.  

Concluzie: realizată parțial. 

Celelate acțiuni cu calificativul realizate pentru perioada de raportare și-au menținut același 

calificativ. 

Valeriu Cupcea: 

Se pune la vot aprobarea raportului intermediar pentru Pilonul IV. 

Concluzie: Votat unanim. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- stabilirea datelorședinței următoare; 

CONCLUZII:Alegerea vicepreședintelui grupului de coordonare și monitorizate- Valeriu Cupcea 

Acțiuni care și-au schimbat calificativul:  



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 – realizată parțial- înaintarea 

unui demers către Pilonul VII cu privire la interpretarea sintagmei " actori  din sectorul justiţiei. 

2. 4.1.3 p.2 - Dezvoltarea instituţiei confiscării (penale şi civile) bunurilor dobîndite, inclusiv în 

cazul persoanelor găsite vinovate de săvîrşirea actelor de corupţie- realizată. 

3. 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- 

realizată parțial.  

4. Act.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. 

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

acte de corupţie în sectorul justiţiei- realizată parțial pentru perioada de raportare 

6. 4.3.2 p. 3 - Elaborareaşiaplicareaunuimecanism de încurajare a testăriibenevole cu 

aparatulpoligrafşimediatizareautilizăriiacestuia- nerealizatăpentruperioada de raportare. 

7. 4.3.4. p. 3 -   Mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti definitive privind condamnarea 

reprezentanţilor sectorului justiţiei pentru acte de corupţie- realizată partial  pentruperioada de raportare. 

 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: octombrie 2014 

- Locul desfășurării:Ministerul Justiției 
 

V. Anexe  

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

- Agenda ședinței; 

 

VI. Formula de final  

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

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

 

 

VII.  Semnături  

          Vicereşedintele Grupului de lucru                                             Secretarul Grupului de lucru 

            ________________________                                             _________________________ 

Valeriu CUPCEADoina CAZACU 

 

 

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



Nr. 

 

Nume /Prenume Instituțiareprezentată 

 

A. Membrii cu drept de vot  

1.  Olga PISARENCO InstitutulNaţionalalJustiţiei 

2.  Valeriu CUPCEA CentrulNaționalAnticorupție 

3.  Ludmila POPA MinisterulJustiției 

4.  Inga ALBU UniuneaAvocaților 

5.  Lilia CARAȘCIUC Transparency Internațional-Moldova 

6.  Igor GROSU Consiliul Superior al Magistraturii 

7.  Tatiana ROTARU ProcuraturaGenerală 

8.  Valadimir BORDEA Serviciul de InformațiișiSecuritate 

9.  Vladislav CÎRDEI  ComisiaNaționalădeIntegritate 

10.  Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

B. Membriiprezenți  

 Zagaiciuc Angela Ministerul Justiției 

 Andrușcenco Roman Departamentul Instituții Penitenciare 

 Natalia Cristian  Ministerul Justiției 

C. Membriiinvitați  

 Iurie LEVINTE AsistentProiect al UE 

suportîncoordonareareformeiînjustiție 

 Erik Svanidze Team LiderProiect al UE 

suportîncoordonareareformeiînjustiție 

 Ion Graur Proiect al UE suportîncoordonareareformeiînjustiție 

 IoanaCornescu Expert internațional, Proiect al UE 

suportîncoordonareareformeiînjustiție 

 Mîrza Adriana  Proiect al UE suportîncoordonareareformeiînjustiție 

 AlinaSecrieru ABA ROLI 

D. Secretariat  



 Doina Cazacu SecretariatulGrupurilordelucru 

 Veronica Vition SecretariatulGrupurilordelucru 

 Igor Blanari  

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1. Veaceslav IONESIE ServiciulVamal 

2. Gheorghe MALIC MinisterulAfacerilor Interne 

3. Valentin COVALI ConsiliulSuperioralProcurorilor 

4. Tatiana BUNDUC UniuneaNațională a ExecutorilorJudecătorești 

5. Galina BOSTAN  Centrul de AnalizășiPrevenire a Corupției 

6. Iulia SÎRCU Curtea Supremă de Justiție 

 

 

 

 


