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Data: 20 mai 2015 

Şedinţa nr. : 04/15 

Locul desfăşurării: sala 104 (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Preşedinte dna. Valentin Covali  

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut 

de Planul de Acţiuni: 

 

Natalia Roșca – Ministerul Justiției 

Act. 2.2.2 punct. 4 Creara mecanismelor de măsurare a performanţei prin sondajele de opinie în rîndul 

justiţiabililor privind activitatea organelor procuraturii (Trimestrul I 2013 – IV 2014) 

Act. 2.2.6 punct.4 Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacţiune a organelor 

procuraturii cu publicul (Trimestrul IV 2012– IV 2014) 

Act. 2.3.3. punct 3 Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Naţional de Expertize Judiciare 

(Trimestrul III 2013 – I 2014) 

Acţ. 2.4.2. punct. 3 Monitorizarea implementării modului unitar de prelucrare şi analiză a datelor statistice ce 

ţin de justiţia penală (Trimestru IV 2013- Trimestru IV 2014) 

Acț.2.4.1 punct.4 Analiza implementării noului sistem informaţional şi elaborarea propunerilor de 

perfecţionare a acestuia (Trimestrul III-IV 2014) 

Act. 2.5.2. punct. 1 Elaborara unui studiu privind eficienţa aplicării procedurilor simplificate (Trimestrul I 

2013– III 2013) 

 

Valentin Covali – Consiliul Superior al Procurorilor 

 

Informație privind evoluția proiectului legii cu privire la Procuratură și realizarea acțiunilor indicate. 

Acţ. 2.2.1 punct. 3  Elaborarea proiectului de  modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire 

la Procuratură în partea ce ţine de modul de organizare şi funcţionare a procuraturii (Trimestrul I-IV 2014) 

Act. 2.2.2 punct. 2 Elaborarea proiectului de  modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire 

la Procuratură (Trimestrul IV 2012 - Trimestrul II 2013) 

Act. 2.2.3. punct. 1 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire 

la Procuratură, prin care să se stabilească un buget separat, numărul necesar de personal administrativ şi 

alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Procurorilor (Trimestrul IV 2011 - Trimestrul III 2013) 

Act. 2.2.5 punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire 

la Procuratură şi altor acte normative (Trimestrul II 2013 – III 2013) 

Act. 2.2.6 punct.2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ ce vizează personalul procuraturii 

(Trimestrul II 2013– III 2013) 

Act. 2.2.8. punct. 2 Elaborarea proiectului de   modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu 

privire la Procuratură, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 etc.  în vederea 

demilitarizării instituţiei procuraturii (Trimestrul II 2012-Trimestrul I 2013) 

Act. 2.2.10 punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea modificării regulilor 

de răspundere a procurorilor şi eliminării imunităţii generale a acestora (Trimestrul III 2013 – II 2014) 

 

II. Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

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

 

I. Informaţii administrative  

a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 8 membri. 

b. Agenda a fost aprobată unanim  fără modificări. 

 

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES-VERBAL  

Şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 
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II. Deliberări conform Agendei  

 

Valentin Covali:  

A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II și, în condiția lipsei unor 

propuneri suplimentare de modificare/completare a agendei, aceasta a fost pusă la vot și aprobată prin votul 

unanim al membrilor prezenți la ședință. 

Ulterior aprobării agendei, a demarat examinarea subiectelor conform acesteia.  

 

I. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut 

de Planul de Acţiuni. 

 

Valentin Covali – Consiliul Superior al Procurorilor 

 

Informație privind evoluția proiectului legii cu privire la Procuratură și realizarea acțiunilor indicate. 

Acțiunile indicate mai sus au același indicator, proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului, 

astfel la data de 08 mai 2015 Guvernul a aprobat proiectul legii cu privir ela Procuratură 

(http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras13.pdf ), fapt ce se regășește în acțiunile discutate 

azi. Inidicatorul fiind realizat, se propune a modifica calificativul acțiunilor. 

 

Acţ. 2.2.1 punct. 3  Elaborarea proiectului de  modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire 

la Procuratură în partea ce ţine de modul de organizare şi funcţionare a procuraturii (Trimestrul I-IV 2014) 

 

S-a decis: Acțiune realizată. 

 

Act. 2.2.2 punct. 2 Elaborarea proiectului de  modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire 

la Procuratură (Trimestrul IV 2012 - Trimestrul II 2013) 

 

S-a decis: Acțiune realizată. 

 

Act. 2.2.3. punct. 1 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire 

la Procuratură, prin care să se stabilească un buget separat, numărul necesar de personal administrativ şi 

alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Procurorilor (Trimestrul IV 2011 - Trimestrul III 2013) 

 

S-a decis: Acțiune realizată. 

 

Act. 2.2.5 punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire 

la Procuratură şi altor acte normative (Trimestrul II 2013 – III 2013) 

 

S-a decis: Acțiune realizată. 

 

Act. 2.2.6 punct.2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ ce vizează personalul procuraturii 

(Trimestrul II 2013– III 2013) 

 

S-a decis: Acțiune realizată. 

 

Act. 2.2.8. punct. 2 Elaborarea proiectului de   modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu 

privire la Procuratură, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 etc.  în vederea 

demilitarizării instituţiei procuraturii (Trimestrul II 2012-Trimestrul I 2013) 

 

S-a decis: Acțiune realizată. 

 

Act. 2.2.10 punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea modificării regulilor 

de răspundere a procurorilor şi eliminării imunităţii generale a acestora (Trimestrul III 2013 – II 2014) 

 

S-a decis: Acțiune realizată. 

 

II. Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

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

http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras13.pdf
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Totodată membrii grupului de lucru au fost informați despre: 

1.platforma on-line, WEB AGENDA, astfel încît acest proiect va contribui la gestionarea tutoror activităților 

privind realizarea SRSJ; 

2.evaluarea implementării Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 

 în baza rezultatelor și progreselor - Platforma de coordonare a asistenței externe (Lista de priorități), 

disponibilă pe pagina web a Ministerului Justiției (http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=506). 

 

Igor Blanari: 

S-a stabilit data următoare a ședinței Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implimentării 

Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției.  

 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 24 iunie 2015, ora 15:00 

- Locul desfăşurării: sala 104 (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 8 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

VI. Formula de final  

Procesul-verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Preşedintele şi Secretarul Grupului 

şi este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiţiei.  

 

VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

                            ____________________                                                 ____________________ 

 

                                 Valentin Covali                                                                       Igor Blanari           

                                                      

 

[ SFÂRŞIT ] 

 

      Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul II 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituţia reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Gheorghe Malic Ministerul Afacerilor Interne 

2 Igor Grosu Consilul Superior al Magistraturii 

3 Olga Pisarenco Institutul Naţional al Justiţiei 

4 Natalia Bargan Centrul de Telecomunicații Speciale 

5 Grigore Manoli Uniunea Avocaţilor 

6 Daniel Dutca Serviciul de Informații și Securitate 

7 Anastasia Mihălceanu Centrul Naţional Anticorupţie 

8 Valentin Covali Consiliul Superior al Procurorilor 

 B. Membrii observatori  

1 Denis Arcușa NORLAM 

http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=506
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C. Membrii invitaţi  

1 Iurie Levinte Expert European Union Project 

D. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul grupului de lucru 

2 Natalia Cristian DAMEP 

E. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Natalia Roșca Ministerul Justiției 

2 Veaceslav Ionisie Serviciul Vamal 

3 Vladislav Gribincea Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

4 Liliana Catan Curtea Supemă de Justiție 

5 Diana Demidețchi Procuratura Generală 

 

 

 

 

 

 

  


