
Data: 26 februarie  2014 
Ședința nr.: 2 

Locul desfășurării: Sala mare (et. 2), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82  
Moderator: Anatolie Țurcan, Președinte al Grupului de lucru pentru Pilonul IV 

Prezența la ședință: Anexa 1 
Agenda:  

 

 
10:45– 12:15 

 
Discuții cu privire la Planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014. 

 

 

 

12:15- 12:30 

 

  

Aprobarea Planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014. 

 

 

12:30-13:00 

 

 

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

următoarei ședințe. 

 

a.  Informații administrative: Informații despre stabilirea cvorumului:  9  membri prezenți din 

numărul total de 16 membri cu drept de vot;  
b. Informații despre aprobarea Agendei:  numărul de voturi întrunite- unanim.  
c. Alegerea ad-hoc a președentelui ședinței: Țurcan Anatolie, membru CSM  

 

II. Deliberări conform Agendei   

 

SUBIECTUL I. Discuții cu privire la Planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014 

 

Doina Cazacu: 

Dna Vieru Nadejda, președintele grupului de lucru, precum și vicepreședintele- dna Ioniță Lilia lipsesc, în 
conformitate cu Regulamentul funcționării grupurilor de lucru, poate fi ales un președnte ad-hoc pentru 

ședința de astăzi. Se propune candidatura Dlui Țurcan Anatolie.  
Concluzie: 

Votat unanim 

Anatolie Țurcan: 

Ședința se declară deschisă, se pune în discuție aprobarea Agendei pentru ședința din 26 februarie 2014 

Concluzie: 

Votat unanim 
Cazacu Doina: 

 

SECȚIUNEA I:  Planul de activitate al Grupului de coordonare și monitorizare  pentru anul 2014 

Grupul de lucru își propune să realizeze următoarele activități în 2014: 

 

1) Ședințe privind monitorizarea implementării Strategiei și Planului de acțiuni (acțiunile prevăzute de 

MINIS TERUL JUS TIŢIEI 

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”  
 
 

 



Pilonul I)- sunt planificate lunar; 

2) Recepționarea rapoartelor de activitate de la instituțiile responsabile pentru implementarea Strategiei 
și Planului de acțiuni pentru perioada 1 iulie 2013- 30 decembrie 2013- planificat pentru luna 
ianuarie; 

3) Aprobarea Raportului de Monitorizare Sectorial Anual  de către Grupul de lucru pentru Pilonul IV-  
pentru luna ianuarie 

4) Recepționarea rapoartelor de activitate de la instituțiile responsabile pentru implementarea Strategiei 
și Planului de acțiuni pentru perioada pînă în 30 iunie 2014- iulie 2014; 

5) Aprobarea Raportului de Monitorizare Sectorial Intermediar de către Grupul de lucru pentru Pilonul 

IV –pentru luna septembrie; 
6) Elaborarea și aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul IV pentru anul 

2015 pentru lunile octombrie – decembrie; 
7) Identificarea priorităților pentru asistența externă pentru anul 2015 pentru luna martie; 
8) Recepționarea rapoartelor de activitate de la instituțiile responsabile pentru implementarea Strategiei 

și Planului de acțiuni pentru perioada 1 iulie 2014- 30 decembrie  2014 
 

Act. 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  
A fost prezentat Proiectul legii cu privire la salarizarea judecătorilor a fost înregistrat în Parlament, ca 

iniţiativă a Preşedintelui ţării, nr. 30 79 din 18.12.1012. Salariile funcţionarilor publici (inclusiv pt 
angajaţii din sectorul justiţiei) au fost majorate odată cu adoptarea şi implementarea  Legii privind sistemul 

de salarizarea a funcţionarilor public,  nr.48 din 22.03.2012. Salariile persoanelor cu funcţii de demnitate 
publică (inclusiv, judecători, procurori) au fost majorate cu 35%  prin Legea nr. 319 din 27.12.2012 (a se 
vedea Art. II al Legii)  

Ministerul Justiției își propune realizarea acestei acțiuni în trimestrul III-IV 201 și anume elaborarea, 
după caz, a unor proiecte de acte normative noi, care ar acoperi ceilalți actori ai sectorului justiției pentru 

care salariile și garanțiile sociale încă nu au fost reevaluate 
 
Act.4.1.3. p.1 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea sancţionării mai 

severe a actelor de corupţie, inclusiv lipsirea celor condamnați pentru corupție de dreptul de a 

beneficia de garanţiile sociale aferente funcţiilor deţinute.  

 

Doina Cazacu: 

Se propune a scoate din plan acțiunea pe motivul realizării acesteia.  

Concluzie : votat unanim 
 

Act. 4.1.4. p.2 Consolidarea capacităților de asigurare a comportamentului anticorupției prin 

elaborarea unor recomandări metodologice .  
Consiliul Superior al Magistraturii își planifică elaborarea pentru luna septembrie și aprobarea pentru 

lunile septembrie și octombrie 2014. 
 

Anatolie Țurcanu:  

La acțiunea 4.1.4. p.2 am foarte multe rezerve și consider că Centrul Național Anticorupție ar trebuie să ne 
instruiască în domeniu, ei au mau multe capacități de a organiza și elabora astfel de recomandări. În prim-

plan trebuie să fie Centrul Național Anticorupție și mai la urmă restul instituțiilor. 
 

Elena Bedros: 

În recomandările metodice elaborăm o Hotărîre de Guvern în care fiecare instrucție obligatorie trebuie să 
aibă registre speciale în dependență de funcțiile corespunzătoare deja în 2015 o să fie aplicată testarea 

integrității profesionale la Procurori, MAI etc. 
 

Act. 4.1.5. p.7 Achiziționarea aparatelor poligraf de detecție a comportamentului simulat.  



Consiliul Superior al Magistraturii își planifică elaborarea procurării echipamentului în luna decembrie. 

 
Elena Bedros: 

Centrul Național Anticorupție dispune de aparate. Va fi pus în discuție în cadrul unui grup de lucru inter -

instituțional necesitatea achiziționării pentru toate instituțiile aparate poligraf.  
 

 Act. 4.2.1. p.1 Modificarea sau, după caz, elaborarea codurilor de etică profesională pentru toți 

reprezentanții sectorului justiției.  
 

Se propune realizarea acestora de către Ministerul Justiției pe parcursul anului după cum urmează:  
a) Evaluarea și inventarierea Codurilor de etică existente pentru actorii din sectorul justiției realizarea 

lor urmează a fi atinsă pe  parcursul lunilor ianuarie – mai. 
b) Participarea la modificarea codurilor de etică a actorilor din sectorul justiției, după necesitate  se 

preconizeză a fi realizate în lunile iunie – septembrie.  

c) Participarea la elaborarea codurilor de etică pentru actorii din sectorul justiției care nu le au se 
preconizeză a fi realizate în lunile octombrie – decembrie. 

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

organelor abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica profesională.  

Se  propune realizarea acestora de către Ministerul Justiției: 

a) Studierea cadrului normativ existent  - ianuarie- iunie 
b) Participarea la elaborarea, după necesitate, a proiectelor de acte normative și promovarea acestora 

urmează a fi realizate în lunile iunie – octombrie. 

 
Act. 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 

reprezentanților sectorului justiţiei. 

Urmează a fi realizat de Ministerul Justiției.  

 

a) Studierea cadrului normativ existent uremeză să se realizeze în decursul lunilor ianuarie – iunie. 

b) Participarea la elaborarea, după necesitate, a proiectelor de acte normative și promovarea acestora  
urmează a fi realizate în lunile iulie – octombrie. 
 

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

să semnaleze ilegalitățile.  

 

Consiliul Superior al Magistraturii urmează să realizeze acest punct. Mecanisme interne create: se 
pereconizeză realizarea lor în luna iunie.  

 
Elena Bedros:  

CNA deja are astfel de macanisme. Se lucrează la Procuratură și SIS asupra acestor mecanime.  
 
 Doina Cazacu:  

 

ACȚIUNI CARE URMEAZĂ A FI IMPLIMENTATE ÎN ANUL 2014 :                                                                                         

 
Act. 4.1.1. p. 2 Creşterea graduală a salariilor actorilor din sectorul justiţiei.  

Una din acțini este Evaluarea cadrului normativ existent se preconozează atingerea scopului în lunile 

iunie – septembrie și cea de a doua este Elaborarea, la necesitate, a proiectului de act normativ în vederea 
creșterii graduale a salariilor actorilor din sectorul justiției, pentru care salariile încă nu au fost majorate 

care urmează a fi realizate în lunile octombrie – decembrie. Aceste acțiuni urmează a fi atinse de către 



Ministerul Justiţiei. 

Gheorghe Malic: 

Se solicită concretizarea acestui punc și elaborarea unui proiect în care să fie inclus procentajul exact de 
majorare a salariului. 

Doina Cazacu:  

Ministerul nu poate decide majarorea sau nu a salariului el poate doar să concretizeze, să expună mai cu 

exactitate referitor la această acțiune.  
Gheorghe Malic: 

Solicităm și concretizarea referitor la faptul căror actori ai justiției li se va majora salariul. Noi nu trebuie 

să elaborăm proiecte și acte legislative la nivel doar de expunere, dar trebuie să obligăm Ministerul 
Justiției să majoreze salariile, de exemplu în 2014 cu 5%. 

Trebuie sa impunem ca Ministerul Justiției să elaboreze proiect de modificare a bugetului pentru 
modificarea salariilor și să concretizeze procentajul. Eu propun în lunile mai- iulie să se intervină deja cu 
modificările în legislație.  

 Se solicită înaintarea unui demers cu explicarea următoarelor aspecte: 
- Care sunt actorii justiției cărora li se vor majora salariul  

- Cu cîte procente urmează a se majora  

Țurcan Anatolie: 

Ministerul Justiției este responsabil de realizarea acestei acțiuni, trebuie de completată rubrica cu 

dificultățile, trebuie se să evalueze cadrul normativ cu stabilirea cercului de actori din sectorul justiție.  
Trebuie indicată ca și subacțiune includerea în buget a modificărilor cu privire la majorarea salariilor, pînă 

în luna decembrie, ca să fie prevăzute în bugetul anului 2015. Pentru iunie trebuie să fie elaborat cadrul de 
modificare a cadrului normativ.  
Gheorghe Malic: 

Dacă legea bugetului prevedea banii, atunci nu este necesar un act normativ care să prevadă expres.  
Margarita Andrieș: 

Legea Bugetului prevede surse pentru strategie, care include și costurile și necesitățile de mijloace 
financiare. Trebuie să existe un cadru normativ în care să fie prevăzut expres, pentru ca ulterior să fie 
inclus în Legea bugetului de stat.  

Gheorghe Malic: 

Ministerul Justiției trebuie să facă un proiect de lege de modificare a Legii bugetului pentru anul 2014, 

timp de o lună, astfel ca de la 1 iunie să fie majorat salariul tuturor actorilor justiției cu 5 %-10%. 
Margarita Andrieș: 

Nu elaborează Ministerul Justiției proiect de modificare a bugetului 

Țurcan Anatolie: 

Se propune ca în planul de activitate să elaboreze timp de o lună proiect de modificate a legii bugetului.  

Se pune la vot acest termen: 
Pentru-1 vot  
contra-0  

Abțineri-8 
Se propune ca în lunile martie-aprilie să se realizeze evaluarea cadrului normativ, în lunile mai- iunie- iulie 

să se elaboreze cadrul normativ.  
Ministerul Afacerilor Interne poate să intervină cu proiect de lege, pentru a-și apăra interesele 
colaboratorilor. 

Se pune la vot termenul enunțat mai sus pentru realizarea acestei acțiuni:  
Pentru- 5, 

abțineri- 4, 
Contra-0. 
 

Doina Cazacu: 

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

persoanelor găsite vinovate de săvîrșirea actelor de corupţie . 



Doina Cazacu: această acțiune a fost realizată și propun de a o scoate din planul de acțiune. A fost 

publicată la 25 februarie 2014. 
Se pune la vot: 
Votat unanim pentru a scoate acesată acțiune din planul de activitate.  

 
 

Act.4.1.3. p.3 Organizarea trainingurilor pentru judecători şi procurori în vederea uniformizării practicii 
judiciare privind infracţiunile de corupţie.  
Institutul Naţional al Justiţiei iși propune Desfășurarea trainingurilor, această acțiune se stabilește pentru 

luna mai. 
 

Act.4.1.3. p.5 Analiza şi difuzarea informaţiei cu privire la dinamica cazurilor de condamnare pentru acte 
de corupţie în sectorul justiţiei.Ministerul Justiţiei iși propune : 

a) Analiza informaţiei cu privire la dinamica cazurilor de condamnare pentru acte de corupţie în 

sectorul justiţiei pentru lunile mai – august. 
b) Difuzarea informaţiei cu privire la dinamica cazurilor de condamnare pentru acte de corupţie în 

sectorul justiţiei pentru lunile septembrie – decembrie. 
 

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

a) Ghiduri elaborate- martie-decembrie 
b) Ghiduri publicate și distribuite-septembrie-decembrie 

 
Act. 4.1.4. p.3 Organizarea cursurilor de instruire cu privire la comportamentul anticorupție pentru  
reprezentanții sectorului justiţiei își planifică acțiunea Institutul Naţional al Justiţiei. 

Cursuri desfăşurate se preconizează pentru luna martie.  
 

Act.4.1.4. p.6 Monitorizarea implementării prevederilor privind testul de integritate. Ministerul Justiţiei își 
propune: 

a) Iniţierea procesului de monitorizare se preconizeză realizarea acestora pentru lunile ianuarie – 

martie. 
b) Prezentarea rapoartelor de monitorizare  se preconizeză realizarea acestora pentru lunile iulie – 

septembrie. 
c) Elaborarea Raportului general de monitorizare se preconizeză realizarea acestora pentru lunile 

octombrie – decembrie. 

Elena Bedros: 

Este imposibil de a monitoriza, deoarece cadrul normativ abia a intrat în vigoare.  

Doina Cazacu: 

Monitorizarea poate fi realizată după 6 luni de la intrarea legii în vigoarem de aceea propun modificarea 
acțiunilor pentru lunile iulie, pînă la sfîrșitul anului. 

 
Concluzie: Iniţierea procesului de monitorizare  se preconizeză realizarea acestora pentru lunile 

septembrie-decembrie, cu excluderea celorlalte 2 subacțiuni 
 
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 
Echipament procurat şi instalat- ianuarie- iunie 

 
Act.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. Îsi propune realizarea 

Serviciul de Informaţii şi Securitate. 
a) Zona de implementare a proiectului identificată-ianuarie- iunie 

b) și Proiect-pilot elaborat şi implementat se preconizeză realizarea acestora pentru septembrie – 



decembrie. 

 
Act 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. Urmează a fi realizat de 

către Centrul Național Anticorupţiei.  
 Numărul comunicatelor de presă publicate pentru lunile martie – decembrie. 

 
Act.4.1.5.p.8 Organizarea cursurilor de instruire a personalului privind utilizarea aparatului poligraf de 
detecție a comportamentului simulat.  

a) cursuri organizate- septembrie-decembrie 
Țurcan Anatolie: 

Propun ca CSM să nu fie instituția implementatoare, iar CNA să se ocupe de realizarea acestei acțiuni. 
Aceste cursuri poate vor fi organizate din septembrie. 
Elena Bedros: 

Se va face o ședință cu privire la determinarea persoanelor care vor putea instrui și care vor avea 
capacitatea de a instrui. 

Concluzie: din motiv că nu sunt identificate persoanele/instituțiile care vor aplica aparatul poligraf, se va 
face notă: nu au fost prevăzute acțiuni pentru anul 2014.  
 

Act.4.1.5.  punct 9 Instituirea şi aplicarea mecanismului de testare cu aparatul poligraf  

a) Adoptarea reglementărilor metodice de rigoare- septembrie-decembrie 

b) Aplicarea cadrului normativ format la testarea cu poligraf- septembrie-decembrie 
c) Instruirea personalului- septembrie-decembrie 
d) Testarea personalului cu aparatul poligraf- septembrie-decembrie 

e)  
Concluzie:Aceeași situație ca și la acțiunea 4.1.5.p.8- nu sunt prevăzute acțiuni pentru anul 2014.  

 
Acț. 4.1.6 p.1-  Modificarea cadrului normativ în vederea instituţionalizării şi organizării activităţii 
unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne  

a) Efectuarea investigațiilor științifice- ianuarie-august 
b) Inițierea procesului de modificare a cadrului normativ, după necesitate-septembrie- ianuarie 

 
Act. 4.1.6 p.2. Instruirea membrilor unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne  
Nu au  fost planificate acţiuni pentru 2014  

 
Gheorghe Malic: 

Poate că Procuratura nu-și propune realizarea acestei acțiuni în 2014, din lipsa cadrului normativ, dar 
ceilalți coexecutori ai acțiunii: Centrul Național Anticorupție,   Ministerul Afacerilor  Interne, Ministerul 
Justiţiei. Nu fiecare instruiește separat?  

 
Elena Berdos: 

Fiecare instituție are register de instruire și realizează acesată acțiune, procuratura Generală poate nu, dar 
ceilalți da.  
 

Doina Cazacu: 

Facem o notă că Procuratura Generală nu a prevăzut acțiuni pentru 2014, iar la CNA- lunar, pe parcursul 

întregului an; MAI- lunar, pe parcursul întregului an; MJ- nu știm. 
 

 

Act. 4.1.6 p.3. Informarea societăţii despre unităţile responsabile de asigurarea securităţii interne  
Situația este similară cu acțiunea 4.1.6. p.2  

 



 

Acț. 4.2.1. p. 2 Elaborarea unor îndrumări detaliate privind aplicarea codurilor de etică profesională  
a) Elaborarea îndrumărilor-ianuarie-august 
b) Distribuirea îndrumărilor-septembrie-decembrie 

 
 

Acț. 4.2.2. p.2 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor în domeniul eticii profesionale pentru reprezentanții 
sectorului justiţiei- pentru lunile februarie- aprilie  
 

Acț. 4.2.3. p.2 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire a membrilor organelor abilitate cu 
investigarea abaterilor de la etica profesională  

Numărul de cursuri organizate- noiembrie 
 

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

a) Iniţierea procesului de monitorizare-ianuarie-martie 
b) Prezentarea rapoartelor de monitorizare-iulie -septembrie 

c) Elaborarea Raportului general de monitorizare- octombrie-decembrie 
Gheorghe Malic: 

Trebuie elaborate mai întîi codurile de etică, dar ce poate fi monitorizat?  

Concluzie:  
a) Iniţierea procesului de monitorizare-ianuarie-septembrie 

b) Prezentarea rapoartelor de monitorizare-- octombrie-decembrie 
c) Iar a treia subacțiune de o exclus 
 

Acț. 4.2.4. p.1 Elaborarea conceptelor de promovare a eticii profesionale și de sensibilizare a opiniei 
publice cu privire la etica profesională a reprezentanților sectorului justiției  

Elaborarea conceptelor- noiembrie-decembrie 
 
Acț. 4.2.4. p.2 Publicarea de broşuri cu privire la etica profesională a reprezentanților sectorului justiţiei  

 
a) Numărul de broşuri publicate- decembrie 

b) Numărul de broşuri distribuite- decembrie 
Acț. 4.2.4. p.3 Realizarea spoturilor publicitare cu privire la activitatea instituţiilor din sectorul justiţiei şi 
publicarea acestora pe Internet –decembrie 

 

Acț. 4.2.5. p.1 Încurajarea societăţii civile de a monitoriza activitatea reprezentanților sectorului  

justiţiei; participarea societăţii civile la procesul de monitorizare  
a) acorduri de colaborare semnate –ianuarie-mai 
b) acorduri de colaborare semnate – pe parcursul întregului an 

 
Acț. 4.3.1.p. 2 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul combaterii corupţiei pentru 

reprezentanții sectorului justiţiei  
a) Numărul de cursuri organizate- februarie-martie 

 

Acț. 4.3.2. p. 3 Elaborarea şi aplicarea unui mecanism de încurajare a testării benevole cu aparatul poligraf 
și mediatizarea utilizării acestuia : 

 

a) Formarea grupului de lucru pentru stabilirea măsurilor de încurajare în vederea testării benevole 
cu aparatul poligraf-decembrie 

b) Elaborarea şi aplicarea măsurilor de încurajare- decembrie 

c) Informarea magistraţilor referitor la natura testării cu aparatul poligraf- decembrie 
 



Concluzie: 

a) Formarea grupului de lucru pentru stabilirea măsurilor de încurajare în vederea testării benevole 
cu aparatul poligraf-octombrie 

b) Elaborarea şi aplicarea măsurilor de încurajare- decembrie 

c) Informarea magistraţilor referitor la natura testării cu aparatul poligraf- decembrie 

 

Acț. 4.3.3 p.3. Organizarea şi desfăşurarea cursurilor cu privire la instituţia avertizorilor de integritate 
pentru reprezentanții sectorului justiţie i  

a) Numărul de cursuri organizate- iulie  

Țurcan Anatolie: 

Propun pentru septembrie-octombrie 

Gheorghe Malic: 

Aceste cursuri nu sunt publice. Nimeni nu va ști cine sunt avertizorii de integritate.  
Elena Bedros: 

Vor fi instruiți actorii din justiție despre insrituția avertizorilor.  
 Concluzie: 

a) Numărul de cursuri organizate- septembrie-octombrie 
 
Acț. 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  

a) Numărul paginilor web actualizate şi optimizate-decembrie 
Anatolie Țurcan: 

Este o acțiune continuă 

Concluzie : pe parcursul întregului an. 
 

Elena Bedros: 

Trebuie să revenim la acțiunea 4.2.4. p.3- Realizarea spoturilor publicitare cu privire la activitatea 
instituţiilor din sectorul justiţiei şi publicarea acestora pe Internet –decembrie, trebuie să fie continuă.  

Concluzie : pe parcursul întregului an. 
 

 
Acț. 4.3.4.p.3. Mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti definitive privind condamnarea reprezentanților 
sectorului justiţiei pentru acte de corupţie  

a) Asigurarea publicării pe site-urile instanţelor judecătoreşti a hotărîrilor privind condamnarea - pe 
parcursul întregului an 

b) Informarea societăţii civile referitor la existenţa hotărîrilor instanţelor judecătoreşti pe marginea 
cazurilor de corupţie în rîndul magistraţilor, prin difuzarea comunicatelor de presă - pe parcursul 
întregului an 

c) Organizarea întrunirilor cu informarea magistraţilor referitor la cazurile de corupţie probate 
(emise hotărîri de condamnare)- pe parcursul întregului an 

d) Actualizarea în permanenţă a datelor publicate pe site-ul CSM referitor la cazurile de corupţie în 
rîndul magistraţilor -pe parcursul întregului an 

 

SUBIECTUL II. Aprobarea Planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014.  
Se pune la vot aprobarea Planului de activitate-  

Concluzie: votat unanim 
 

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

următoarei ședințe. 

 

Următoarea ședință se planifică pentru data de 7 aprilie 2014, ora 13:00, sediul Ministerului Justiției.  



III. Decizii ale Grupului de lucru  

- stabilirea datelor ședinței următoare; 
 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 7 aprilie, ora: 13:00 

- Locul desfășurării: Ministerul Justiție, sala 227  
- Subiecte de discutat: Acțiuni din cadrul Planului de Activitate 2014  
 

V. Anexe  

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

- Planul de Activitate pentru anul 2014 

 

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 

            ________________________                                             _________________________ 

                  Anatolie ȚURCAN                                                            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. Elena BEDROS  Centrul Național Anticorupție  

3. Diana CUCER Ministerul Justiției 

4. Gheorghe MALIC Ministerul Afacerilor Interne 

5. Tatiana BUNDUC  Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

6. Inga ALBU Uniunea Avocaților 

7. Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

8. Anatolie ȚURCAN  Consiliul Superior al Magistraturii 

9. Diana DIMIDEȚCHI Consiliul Superior al Procurorilor 

 B. Membrii observatori  

C. Membrii invitați  

 Ion  GRAUR Asistent Proiect al UE suport în coordonarea reformei în 

justiție 

 Ioana CORNESCU  Expert Internațional 

D. Secretariat  

 Doina Cazacu Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință  

 

1. Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

2. Adela GRICIUC  Comisia Națională de Integritate  

3. Iulia SÎRCU Curtea Supremă de Justiție  

4. Vladimir BORDEA Serviciul de Informații și Securitate  

5. Lilia CARAȘCIUC Transparency Internațional-Moldova 

 



6. Galina BOSTAN  Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 

7.  Nadejda VIERU Procuratura Generală 

 

 


