
 

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

 

Data: 26 mai  2015 

Ședința nr. : 3 

Locul desfășurării:Ministerul Justiției, sala 104 

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

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

15:00-16:00 Rundă de discuții cu privire la acțiunile din Planul de Activitate pentru anul 

2015 ( acțiuni planificate pentru a fi realizate în perioada ianuarie-martie 

2015) 

16:00-16:20 Prezentarea publică a sistemului "Webagenda" și instruirea membrilor 

grupurilor de coordonare și monitorizare a SRSJ 

Intervenție: Tudor Tihon, Ministerul Justiției 

16:20- 16:40 Discuții generale:  

- Comentarii și sugestii din partea donatorilor și societății civile; 

- Intervenție Iurie Levinte, Proiectul UE 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, 

precum și a invitaților adiționali. 

I. Informații administrative 

a. 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.  Rundă de discuții cu privire la acțiunile din Planul de Activitate pentru anul 2015 

( acțiuni planificate pentru a fi realizate în perioada ianuarie-martie 2015) 

 

Secretariat: 

Pe motivul lipsei președintelui grupului de coordonare și monitorizare, ședința va fi prezidată de 

către Dl Cupcea Valeriu, vicepreședintele grupului, membru CNA. 

 

Cupcea Valeriu: 

Se pune la vot aprobarea agendei. 

Concluzie: votat unanim 

Ședința se declară deschisă, se pune în discuție subiectul I,  potrivit agendei: 

 

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 (În partea ce se referă la 

procurori, promovarea proiectului Legii cu privire la Procuratură) 

a) Definitivarea proiectului Legii cu privire la procuratură în baza opiniei Comisiei de la 

Veneția și transmiterea spre avizare și expertizei anticorupție 

b) Perioada de avizare si expertiză anticorupție 

c) Definitivarea proiectului în baza avizelor și expertizei anticorupție și transmiterea acestuia 

Guvernului ( mai 2015) 
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Elena Cristian: 

Prin scrisoarea din 07 mai 2015., Proiectul a fost remis Guvernului și aprobat prin Hot. 

Guvernului nr. 356 din 13.05.2015. 

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 condamnați pentru corupție de dreptul de a 

beneficia de garanţiile sociale aferente funcţiilor deţinute(În partea ce se referă la garanțiile sociale 

aferente funcțiilor deținute de către procurori – promovarea proiectului Legii cu privire la 

Procuratură) 

a) Definitivarea proiectului Legii cu privire la procuratură în baza opiniei Comisiei de la 

Veneția și transmiterea spre avizare și expertizei anticorupție 

b) Perioada de avizare si expertiză anticorupție 

c) Definitivarea proiectului în baza avizelor și expertizei anticorupție și transmiterea acestuia 

Guvernului 

 

Elena Cristian: 

Prin scrisoarea din 07 mai 2015., Proiectul a fost remis Guvernului și aprobat prin Hot. 

Guvernului nr. 356 din 13.05.2015. 

 

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 

a) Identificarea zonei de implementare - ianuarie-martie 2015 

 

Elena Cristian: 

Proiectul se află la etapa de definitivare și se planifică că acesta va fi finisat într-o săptămînă ( sf. 

lunii mai, I săptămînă a lunii iunie 2015) 

 

Serviciul de Informații și Securitate 

 

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 

a) Livrarea echipamentului - ianuarie-iunie 2015 

 

Eugen Velcev: 

S-a propus utilizarea unui soft analitic pentru a fi posibilă implementarea instrumentelor de 

prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiției. Suplimentar, au fost încheiate 

contracte de achiziții publice sub parafa –secret de stat- însă la moment nu cunosc dacă acestea 

au fost sau nu livrate. 

 

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 

a) Identificarea zonei de implementare – ianuarie –martie 2015 
b) Proiect-pilot elaborat – aprilie - mai 2015 

Eugen Velcev: 
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De către SIS a fost emis un proces-verbal al unei ședințe comune cu alte instituții co-

executoare prin acre s-a ajuns la concluzia că SIS nu are competențele de a interveni și că 

urmează a fi modificat cadrul legal. 

 

Malic Gheorghe: 

Efectuarea unor demersuri/interpelări către instituțiile implementatoare privind gradul de 

realizare/nerealizare a acțiunilor prevăzute în Planul de Activitate 2015, pînă în perioada mai 

2015.  

Concluzie: se pune la vot/ nu a fost întrunit numărul necesar de voturi 

4-pentru 

6- contra 

 

SUBIECTUL II. Prezentarea publică a sistemului "Webagenda" și instruirea membrilor 

grupurilor de coordonare și monitorizare a SRSJ 

Intervenție: Tudor Tihon, Ministerul Justiției 

 

A fost prezentat modul de funcționare și cîmpurile care pot fi accesate în cadrul sistemului 

"Webagenda". De asemenea a fost argumentată necesitatea și importanța acestui sistem în 

vederea realizării unei interacțiuni prompte și eficace între membrii Grupurilor de Lucru. 

 

SUBIECTUL III. Discuții generale: 

 

- Comentarii și sugestii din partea donatorilor și societății civile; 

- Intervenție Iurie Levinte, Proiectul UE 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților 

adiționali. 

 

Iurie Levinte: 

Prezentarea informației despre ședințele din iunie 2015, care se vor axa pe elaborarea unui 

mecanism de evaluare a impactului SRSJ asupra societății.  

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

 

- Prezentarea actelor confirmative ale MJ la acțiunile 4.1.1. p.1 și 4.1.3. p.1 

- Prezentarea procesului- verbal de către SIS, la acț. 4.1.5 p.4. 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: iunie  2015 

- Locul desfășurării: Ministerul Justiției 

V. Anexe  

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

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. 

 

               Vicepreședinte                                                                               Secretar 
 

 

 

      ___________________________                                            ______________________ 

 

                Valeriu CUPCEA                                                                     Doina CAZACU 
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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. Valentin Covali Consiliul Superior al Procurorilor 

2. Lilian ENCIU Comisia Națională de Integritate 

3. Elena CRISTIAN Ministerul Justiției 

4. Valeriu CUPCEA Centrul Național Anticorupție 

5. Gheorghe MALIC Ministerul Afacerilor Interne 

6. Dorina LAMBARSCHI Consiliul Superior al Magistraturii 

7. Iulia GORBATENCO Institutul Naţional al Justiţiei 

8. Eugen VELCEV Serviciul de Informație și Securitate 

9. Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

10. Tatiana BUNDUC Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

 Iurie LEVINTE  Proiectul UE pentru suport în coordonarea reformei SRSJ 

D. Secretariat  

 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. Lilia CARAȘCIUC Transparency Internațional-Moldova 
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4. Iulia SÎRCU Curtea Supremă de Justiție 

5. Galina BOSTAN Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 

6. Nadejda VIERU Procuratura Generală 

 

 

 

Abrevieri:  

DAJ- Departamentul de Administrare Judecătorească 

DIP- Departamentul Instituții Penitenciare 

INJ- Institutul Național al Justiției 

GL- Grup de lucru 

MJ- Ministerul Justiției 

PA- Planul de Activitate 

CSM- Consiliul Superior al Magistraturii 

CNA- Centrul Național Anticorupție 

MAI - Ministerul Afacerilor Interne 

CTS- Centrul de Telecomunicații Speciale 

CRJM- Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

CBTM- Cadrul Bugetar pe termen mediu 
 

 


