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    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” 

 

Data: 20 decembrie 2016 

Ședința nr. 8 

Locul desfășurării: Sala 227 (festiva), et. II, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82, mun. 

Chișinău 

Moderator: Valeriu CUPCEA 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni și trcerea acțiunilor pentru perioada de raportare la cele scadente: 

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

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 corupțional 

4.1.5 p.9 - Instituirea şi aplicarea mecanismului de testare cu aparatul poligraf 

4.2.2 p.2 - Organizarea şi desfăşurarea cursurilor în domeniul eticii profesionale pentru reprezentanţii 

sectorului justiţiei 

4.2.5.p.2 - Încurajarea societăţii civile de a monitoriza activitatea reprezentanţilor sectorului justiţiei; 

participarea societăţii civile la procesul de monitorizare 

4.2.3.p.2 - Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire a membrilor organelor abilitate cu 

investigarea abaterilor de la etica profesională 

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

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

reprezentanţii sectorului justiţiei 

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

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

unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne 

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

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 

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

4.2.4.p.3 – Realizarea spoturilor publicitare cu privire la activitatea instituţiilor din sectorul justiţiei şi 

publicarea acestora pe Internet 

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

pentru reprezentanţii sectorului justiţiei 

4.3.4.p.2 -Actualizarea şi optimizarea structurii şi conţinutului paginilor web ale instanţelor 

judecătoreşti  în vederea publicării hotărîrilor judecătoreşti privind condamnarea reprezentanţilor 

sectorului justiţiei pentru acte de corupţie 

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

sectorului justiţiei pentru acte de corupţie 

2. Discuții generale: 

-  Comentarii si sugestii din partea societății civile; 

- 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 10 membri. 
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b. Agenda a fost aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Valeriu CUPCEA: 

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

În agenda a fost inclus subiectul cu privire la monitorizarea modului de implementare al acţiunilor 

pentru care termenul de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni și trcerea acțiunilor pentru perioada 

de raportare la cele scadente. 

 

Subiectul 1. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de 

realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni și trcerea acțiunilor pentru perioada de raportare la 

cele scadente: 

 

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

Informația referitoare la această acțiune a fost prezentată în ședințele anterioare ale Grupului de lucru al 

Pilonului IV. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

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 corupțional 

Consiliul Superior al Magistraturii: 

În anul 2016 CSM a elaborat Ghidul privind relația dintre sistemul judecătoresc din Republica 

Moldova și mass-media, care a fost aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 520/22 din 26.07.2016, fiind publicat pe pagina web a Consiliului. Ghidul a fost 

elaborat în scopul asigurării unei comunicări publice predictibile, coerente şi unitare, care să faciliteze 

accesul publicului, prin intermediul presei, la informaţiile de interes public. 

Totodată, fiecare instanţă a desemnat o persoană, responsabilă de relaţiile cu publicul și mass-media. 

Procuratura Generală: 

Procuratura Generală a publicat 10 comunicate de presă. De asemenea Procuratura a informat publicul 

prin intermediul ştirilor (aproximativ 24 la număr) despre trimiterea în judecată atît a procurorilor cît şi 

a judecătorilor, ofiţerilor CNA, avocaţilor etc. (se confirmă prin Raportul de monitorizare privind 

”Implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei 2011-2016”) 

Ministerul Afacerilor Interne: 

Comunicate publicate pe pagina web a MAI,la secțiunea Prevenirea și combaterea corupției, de către 

SPIA al MAI au fost realizate: 1 ianuarie - 15 decembrie 2016 – 76 comunicate de presă 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

4.1.5 p.9 - Instituirea şi aplicarea mecanismului de testare cu aparatul poligraf 

 

Procuratura Generală: 

Consiliul Superior al Procurorilor la 24.10.2016 a încheiat un Acord de Colaborare cu Centrul 

Naţional Anticorupţie în vederea asigurării realizării procesului de efectuare a testărilor obligatorii la 

detectorul comportamentului simulat (poligraf). 

Totodată menţionăm că primii care au beneficiat de această testare au fost candidaţii la funcţia de 

Procuror General.  

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

4.2.2 p.2 - Organizarea şi desfăşurarea cursurilor în domeniul eticii profesionale pentru reprezentanţii 

sectorului justiţiei 

http://csm.md/files/Hotaririle/2016/22/520-22.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/22/520-22.pdf
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Institutul Național al Justiției: 

INJ a organizat 18 seminare în cadrul cărora au beneficiat de instruire 394 persoane (143 procurori, 99 

judecători, 16 audienţi INJ candidaţi la funcţia de judecător, 4 şefi secretariat,  38 asistenţi judiciari, 62 

grefieri, 28 consilieri de probaţiune, 4 persoane alte categorii). 

Organizat de INJ în parteneriat cu ABA ROLI, NORLAM. 

Ministerul Afacerilor Interne: 

Pe parcursul anului 2016 de către MAI au fost  organizate și desfășurate  3 cursuri și instruite 81 

persoane din cadrul MAI. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

4.2.5.p.2 - Încurajarea societăţii civile de a monitoriza activitatea reprezentanţilor sectorului justiţiei; 

participarea societăţii civile la procesul de monitorizare 

 

Procuratura Generală: 

În conformitate cu primul indicator de rezultat care prevede 1.Numărul acordurilor de colaborare 

semnate În cadrul şedinţei trimestriale cu donatorii/partenerii de dezvoltare ai Procuraturii, care a avut 

loc la 25.11.2016, Procuratura a lansat o iniţiativă în acest sens. Pînă la moment răspunsuri nu au 

parvenit.     

Ministerul Justiției: 

Nu a fost prezentat Raportul de monitorizare pentru semestrul II. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată parțial. 

 

4.2.3.p.2 - Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire a membrilor organelor abilitate cu 

investigarea abaterilor de la etica profesională 

 

Institutul Național al Justiției: 

INJ a organizat 2 seminare în cadrul cărora au beneficiat de instruire 25 persoane (17 membri CSP, 8 

membri CSM). 

Organizat de INJ în parteneriat cu CoE. 

Ministerul Afacerilor Interne: 

Au fost desfăşurate 7 cursuri de perfecţionare, în cadrul cărora au fost instruiți 212 angajaţi ai MAI cu 

actele legislative şi normative în domeniul politicilor anticorupţie, integritate instituţională precum şi a 

reglementărilor ce ţin de etica profesională. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

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

 

Procuratura Generală: 

Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Colegiului de Etică şi disciplină a fost aprobat la 

14.09.2016 prin Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-228/16, iar la 29.09.2016 prin 

Hotărîrea Consiliului Superior al procurorilor nr.12-240/16 a fost aprobat Regulamentul privind 

conţinutul şi procedura de depunere a sesizării cu privire la abaterea disciplinară comisă de procuror.  

În contextul celor relatate vă comunicăm că prima şedinţă a Colegiului de Disciplină şi Etică a avut loc 

la 25.11.2016 în cadrul căreia au fost examinate  18 proceduri disciplinare intentate în privinţa 

procurorilor. 

La 22.12.2016 este programată o altă şedinţă a Colegiului respectiv în cadrul căreia vor fi examinate 

alte 15 proceduri disciplinare intentate în privinţa procurorilor, totodată vor fi adoptate şi pronunţate 

Hotărârile privind cauzele disciplinare examinate la şedinţa din 25.11.2016.  

Monitorizarea mecanismelor aplicate în procedurile de examinare a încălcărilor de etică şi disciplină va 

fi posibilă după pronunţarea unui număr de hotărîri, care vor ajunge la etapa de a fi irevocabile, 

suficient pentru realizarea unei analize. 
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Ministerul Justiției: 

Informația pentru acțiunea respectivă va fi prezentată în anul 2017. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată parțial. 

 

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

reprezentanţii sectorului justiţiei 

Institutul Național al Justiției: 

INJ a organizat 9 seminare, fiind instruite 256 persoane  (89 judecători, 66 procurori, 16 audienţi INJ 

candidaţi la funcţia de judecător, 4 şefi secretariat,  30 asistenţi judiciari, 49 grefieri, 2 persoane alte 

categorii). 

Ministerul Afacerilor Interne: 

Au fost organizate și desfășurate  3 cursuri și și instruite 54 de angajați din cadrul MAI.  

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

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

Nu a fost prezentat procentul de creștere a salariului pentru procurori. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată parțial. 

 

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

unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne 

Ministerul Justiției: 

Regulamentul Direcției securitate internă a Departamentului Instituțiilor Penitenciare a fost aprobat 

prin ordinul DIP nr. 246 din 12 decembrie 2011. 

De asemenea, Vă comunicăm că din momentul aprobării pînă în prezent Regulamentul prenotat nu a 

suferit modificări, iar la moment nu s-a identificat o necesitate de modificare a acestuia, deoarece în 

perioada de activitate din ultimii ani, prin aplicarea prevederilor acestuia se ating cu succes obiectivele 

propuse și sarcinile trasate. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

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

Informația a fost prezentată la ședințele anterioare ale Grupului de lucru al Pilonului IV. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

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 

Informația a fost prezentată la ședințele anterioare ale Grupului de lucru al Pilonului IV. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată parțial. 

 

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

Ministerul Afacerilor Interne: 

Concomitent, aferent vechiului Cod de etică și deontologie al polițistului, aprobat prin HG nr. 481 din 

10.05.2016, de către MAI au fost publicate și distribuite peste 10 000 de broșuri.  

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

4.2.4.p.3 – Realizarea spoturilor publicitare cu privire la activitatea instituţiilor din sectorul justiţiei şi 

publicarea acestora pe Internet 

Informația a fost prezentată la ședințele anterioare ale Grupului de lucru al Pilonului IV. 
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Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată parțial. 

 

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

pentru reprezentanţii sectorului justiţiei 

Informația a fost prezentată la ședințele anterioare ale Grupului de lucru al Pilonului IV. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată 

 

4.3.4.p.2 - Actualizarea şi optimizarea structurii şi conţinutului paginilor web ale instanţelor 

judecătoreşti  în vederea publicării hotărîrilor judecătoreşti privind condamnarea reprezentanţilor 

sectorului justiţiei pentru acte de corupţie 

Informația a fost prezentată la ședințele anterioare ale Grupului de lucru al Pilonului IV. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind nerealizată 

 

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

sectorului justiţiei pentru acte de corupţie 

Informația a fost prezentată la ședințele anterioare ale Grupului de lucru al Pilonului IV. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată 

 

 

Subiectul 2. Discuții generale 

 

 

Valeriu CUPCEA 

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

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului IV din 20.12.2016 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru 26 ianuarie 2017; 

- 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 104 (et. I), 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.  

 

VII. Semnături  

 

 

               Președintele Grupului de lucru                                            Secretarul Grupului de lucru  
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                  ____________________                                                    ____________________ 

                       

                      Valeriu CUPCEA                                                                 Vladimir VALUȚA 

 

 

[ 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 Vladislav CÎRLAN Ministerul Justiției 

2 Valeriu CUPCEA Centrul Național Anticorupție 

3 Iulia GORBATENCO Institutul Național al Justiției 

4 Eduard VARZAR Consiliul Superior al Procurorilor 

5 Diana DEMIDEȚCHI Procuratura Generală 

6 Călin Balan Ministerul Finanțelor 

7 Rodica BOSTANICA Ministerul Afacerilor Interne 

8 Cristina CECAN Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

9 Lilian CHIȘCA Autoritatea Națională de Integritate 

10 Lilia CARAȘCIUC Transparency International - Moldova 

 B. Membrii observatori  

1 Irina COROBENCO Asociația Promo-LEX 

C. Membrii invitați  

D. Secretariat  

1 Vladimir VALUȚA Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Ludmila BUNĂCALE Consiliul Superior al Magistraturii 

2 Ala COBANEANU Curtea Supremă de Justiție 

3 Mihail BIVOL Serviciul de Informații și Securitate 

4 Ilona NICULA Uniunea Avocaților 

5 Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

6 Lilia IONIȚĂ Centru de Analiză și Prevenire a Corupției 

1. Cristina Gîlcă Procuratura Generală 

 
 

                                             

   
 

 

F Participanți fără drept de vot 
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