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Data: 25 noiembrie 2015 

Ședința nr. 7 

Locul desfășurării: or. Sala de conferinţe et.4, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Nadejda VIERU  

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Starea de lucruri cu privire la acțiunile: 

Acțiunea 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 (Trimestrul IV, 2011 –  

Trimestrul IV, 2012)  

Acțiunea 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 

(Trimestrul I-IV, 2013) 

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

reprezentanţii sectorului justiţiei (Trimestrul I-IV, 2013) 

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

profesională (Trimestrul I-IV, 2014) 

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

organelor abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica profesională (Trimestrul I-IV,  2013) 

Acțiunea 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 (Trimestrul I -IV,  2013) 

Acțiunea 4.1.3.p.4 - Efectuarea unui sondaj privind toleranţa publicului pentru actele de corupţie din 

sectorul justiţiei (Trimestrul I-IV 2015)  

Cristina MELNIC - Ministerul Justiției 

 

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

corupţie (Trimestrul I-IV,2014) 

Galina STRATULAT- Curtea Suprema de Justiție 

 

Acțiunea 4.1.4.p.2 – Consolidarea capacităţilor de asigurare a comportamentului anticorupţie prin 

elaborarea unor recomandări metodologice (Trimestrul III, 2012 - Trimestrul IV, 2013)  

Acțiunea 4.1.5.p.7 - Achiziţionarea aparatelor poligraf de detecţie a comportamentului simulat 

(Trimestrul I-IV, 2013) 

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

poligraf de detecție a comportamentului simulat (Trimestrul III 2013 –II 2014) 

Tatiana RADUCANU - Consiliul Superior al Magistraturii 

 

Acțiunea 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  

(Trimestrul III, 2013 – II, 2014) 

Vladimir BORDEA - Serviciul Informații si Securitate 

 

 2. Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

 

 
 

  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” 

 

 



Secretariatul Grupurilor de lucru  pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 
 Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

2 

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

adiționali 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 16 membri cu drept de vot au fost prezenţi 14 membri. 

b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Subiectul 1. Starea de lucruri cu privire la acțiunile: 

 

 

Nadejda VIERU: 

Ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV se declară deschisă. Pe agenda este 

inclus subiectul cu privire la starea de lucruri cu privire la acțiunile scadente. 

 

Cristina MELNIC: 

Acțiunea 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 (Trimestrul IV, 2011 –  

Trimestrul IV, 2012) 

Proiectul noii Legi cu privire la Procuratură reglementează detaliat modul de salarizare a procurorilor și 

garanțiile sociale ale acestora. Proiectul a fost aprobat de către Guvern prin Hotărîrea nr. 256 din 15 

mai 2015 și înregistrat în Parlament cu nr. 202 din  18 mai 2015. 

La 29 mai 2015 proiectul a fost aprobat în prima lectură. 

 

Acțiunea 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 

(Trimestrul I-IV, 2013) 

În luna iunie 2015 proiectul a fost  remis spre coordonare autorităților interesate și instanțelor de 

judecată prin scrisoarea nr.03/6038 din 15 iunie 2015. Proiectul urmează a fi  definitivat în urma 

obiecțiilor formulate și transmis la CNA pentru efectuarea expertizei anticorupție. 

 

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

reprezentanţii sectorului justiţiei (Trimestrul I-IV, 2013) 

Administratorii autorizați: Codului deontologic al administratorului autorizat a fost aprobat în cadrul 

Congresului extraordinar al Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova din data de 17 februarie 

2015. 

Avocații: A fost constituit un grup de lucru, sub patronajul organizației ABA ROLI Moldova. Grupul 

de lucru a elaborat proiectul Codului, după care l-a transmis spre consultare Comisiei pentru etică și 

disciplină din cadrul Uniunii Avocaților, Baroului avocaților New Mexico, precum și reprezentanților 

Consiliului Europei. Suplimentar, s-a expus asupra acestuia un consultant al organizației IRZ, care a 

punctat anumite insuficiențe și lacune. 

Procurorii: La data de 30 iulie 2015 Consiliul Superior al Procurorilor prin hotărîrea nr. 12-173/15 din 

30.07.2015 a aprobat noul Cod de Etică și conduită al procurorului. 

 

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

profesională (Trimestrul I-IV, 2014) 

Ministerul Justiției a organizat o prezentare publică a concluziilor studiului referitoare la principiile de 

etică profesională ale profesiilor juridice. Ținînd cont de recomandările propuse, prin scrisoarea 

nr.04/1683 din 02.03.2015 adresată  instituțiilor responsabile din sectorul justiției s-a solicitat 

revizuirea și îmbunătățirea codurilor de etică profesională a profesiei pe care o reprezintă pentru a le 

armoniza la standardele internaționale. 
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Acțiunea 4.2.3.p.1 - Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului normativ necesar pentru activitatea 

organelor abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica profesională (Trimestrul I-IV,  2013) 

În privința administratorilor autorizați: În temeiul art. 7 din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la 

administratorii autorizați, a fost adoptată Hotărîrea Guvernului nr. 817 din 12 noiembrie 2015 pentur 

aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de autorizare și disciplină a 

administratorilor autorizați. 

 

 

Acțiunea 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 (Trimestrul I -IV,  2013) 

Procurorii: Conform proiectului noii Legi cu privire la Procuratură, atît în Consiliul  Superior al 

Procurorilor, cît și în fiecare din colegiile din subordinea acestuia fac parte 2-3 reprezentanți ai 

societății civile. Proiectul a fost aprobat de către Guvern prin Hotărîrea nr. 256 din 15 mai 2015 și 

înregistrat în Parlament cu nr. 202 din  18 mai 2015. La 29 mai 2015 proiectul Legii cu privire la 

Procuratură a fost votat în prima lectură. 

Avocații: Potrivit proiectului de Lege de modificare și completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 

2002 cu privire la avocatură, Comisia de etică și disciplină va fi compusă din delegați de la fiecare 

barou, 3 reprezentanți ai societății civile care nu sunt avocați, aleși prin concurs de către Consiliul 

Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, iar restul membrilor vor fi aleși de către Congres. 

Proiectul a fost definitivat și remis spre avizare și consultare publică tuturor autorităților interesate prin 

scrisoarea nr. 03/6052 din 15 iunie 2015.  

Experții judiciari: A fost elaborat proiectul de Lege cu privire la expertiza judiciară şi statutul 

expertului judiciar, care instituie Comisia de disciplină a experţilor judiciari. În componenţa acesteia a 

fost inclus şi un reprezentant al societăţii civile. 

Administratorii autorizați: În temeiul art. 7 din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la 

administratorii autorizați, a fost adoptată Hotărîrea Guvernului nr. 817 din 12 noiembrie 2015 pentur 

aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de autorizare și disciplină a 

administratorilor autorizați. Potrivit pct. 5 lit. c) și d) din Hotărîrea de Guvern precitată, din Comisia de 

autorizare și disciplină fac parte: un profesor universitar în drept, desemnat prin concurs public de 

Ministerul Justiţiei și un profesor universitar în ştiinţe economice, desemnat prin concurs public de 

Ministerul Economiei.  

 

Acțiunea 4.1.3.p.4 - Efectuarea unui sondaj privind toleranţa publicului pentru actele de corupţie din 

sectorul justiţiei (Trimestrul I-IV 2015)  

 

 

Galina STRATULAT: 

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

corupţie (Trimestrul I-IV,2014) 

Plenului CSJ, la ședința din  22.12.2014  a  elaborat o nouă hotărîre explicativă  „Cu privire la aplicarea 

legislaţiei referitoare la răspunderea penală pentru infracţiunile de corupţie”. 

Totodată, Curtea Supremă a elaborat „Ghidul cu privire la aplicarea pedepsei penale” care include și 

aplicarea legislaţiei în cazurile de corupţie, care este utilizat de către instanțele judecătorești. 

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova Cu privire la aplicarea legislaţiei 

referitoare la răspunderea penală pentru infracţiunile de corupţie  

http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=195 

Ghidul cu privire la aplicarea pedepsei penale   

http://csj.md/images/documente_despre.csj.md/biblioteca/Ghid%20cu%20privire%20la%20aplicarea%

20pedepsei.pdf 

 

Tatiana RADUCANU  

http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=195
http://csj.md/images/documente_despre.csj.md/biblioteca/Ghid%20cu%20privire%20la%20aplicarea%20pedepsei.pdf
http://csj.md/images/documente_despre.csj.md/biblioteca/Ghid%20cu%20privire%20la%20aplicarea%20pedepsei.pdf
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Acțiunea 4.1.4.p.2 – Consolidarea capacităţilor de asigurare a comportamentului anticorupţie prin 

elaborarea unor recomandări metodologice (Trimestrul III, 2012 - Trimestrul IV, 2013)  

CSM a identificat și antrenat experţi externi din Proiectul ” Sporirea eficienței, responsabilității și 

transparenței instanțelor judecătorești în Republica Moldova” ATRECO,  care urmează să ofere 

suportul în vederea elaborării recomandărilor metodologice cu privire la consolidarea capacităţilor de 

asigurare a comportamentului anticorupţie. Ca o măsură pregătitoare pentru realizarea acestei activități, 

ATRECO a organizat o serie de întâlniri, care au avut drept scop discutarea cooperării concrete în ceea 

ce privește elaborarea recomandărilor metodologice. 

 

Acțiunea 4.1.5.p.7 - Achiziţionarea aparatelor poligraf de detecţie a comportamentului simulat 

(Trimestrul I-IV, 2013) 

Consiliul Superior al Magistraturii a pubicat în Buletinul achiziţiilor publice din data de 26.06.2015, 

anunţul nr. 15/01201, cu privire la intenţia de achiziţionare a aparatului pentru detectarea 

comportamentului simulat. La concursul desfăşurat la data de 06.07.2015,  nici un operator economic 

nu a prezentat oferta.  CSM, repetat a solicitat Agenţiei Achiziţii Publice publicarea anunţului pentru a 

desfăşura un nou 

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

poligraf de detecție a comportamentului simulat (Trimestrul III 2013 –II 2014) 

Raportul privind implementarea acțiunii respective va fi prezentat după ce vor fi achiziționate aparatele 

poligraf de detecție a comportamentului simulat.  

 

Vladimir BORDEA  

Acțiunea 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  

(Trimestrul III, 2013 – II, 2014) 

In acest sens, au fost alocate 7,5 mln lei pentru procurarea echipamentului necesar implementării 

instrumentelor de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a 

comportamentului corupţional. Echipamentele necesare au fost procurate, insa pentru prelucrarea 

informatiei, stocarea de date si procurarea softurilor necesare,  au fost solicitate inca 8 mln lei pentru 

anul 2016, ca ulterior echipamentul sa poata fi instalat. 

 

Nadejda VIERU: 

Ședința grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV se declara închisă.  

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului IV din 25.11.2015 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna decembrie 2015; 

- Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite în timp util Secretariatului informaţia 

tipizată cu privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare conform 

Metodologiei aprobate. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

-Locul desfășurării: Sala de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

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.  
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VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                    Nadejda VIERU                                                                       Angela MAZÎLU           

                                                      

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

      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 Tatiana BUNDUC Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

2 Cristina MELNIC Ministerul Justiției 

3 Valeriu CUPCEA Centrul Național Anticorupție 

4 Mihail BIVOL Serviciul de Informații și Securitate 

5 Inga ALBU Uniunea Avocaților 

6 Galina STRATULAT Curtea Supremă de Justiție 

7 Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

8 Vitalie RUFANDA Ministerul Afacerilor Interne 

9 Tatiana RĂDUCANU  Consiliul Superior al Magistraturii 

10 Lilian ENCIU Comisia Națională de Integritate 

11 Diana DEMIDETCHI Consiliul Superior al Procurorilor 

12 Iulia GORBATENCO Institutul Naţional al Justiţiei 

13 Nadejda VIERU Procuratura Generala 

14 Lilia CARASCIUC Transparency International - Moldova 

 B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

1 Iurie LEVINTE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

2 Tatiana IURCO Ministerul Justitiei 

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

2 Galina BOSTAN Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 

 

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 
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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 


