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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: 26 mai 2016 

Ședința nr. 3 

Locul desfășurării: Sala 104, et. I, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82, mun. Chișinău 

Moderator: Vladislav CÎRLAN  

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Runda  de  discuții  cu  privire  la  acțiunile  din  Planul  de  Activitate al Grupului de 

coordonare și monitorizare al Pilonului IV pentru anul 2016 și aprobarea acestuia.                          

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

prevăzut de Planul de Acţiuni: 

Vladislav Cîrlan – Ministerul Justiției: 

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; 

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; 

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

organelor abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica profesională; 

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

Tatiana Răducanu – Consiliul Superior al Magistraturii: 

Acț. 4.2.4. p. 2 - Publicarea de broşuri cu privire la etica profesională a reprezentanților sectorului 

justiţiei 

3. 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. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Vladimir Valuța: 

Din motivul lipsei președintelui și vice-președintelui Grupului de coordonare și monitorizare al 

Pilonului IV, se propune alegerea unui președinte ad-hoc al ședinței. 

A fost propusă canditatura dlui Vladislav Cîrlan, membru al Grupului de lucru al Pilonului IV, 

reprezentant al Ministerului Justiției. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat unanim alegerea dl Vladislav Cîrlan ca președinte ad-hoc al 

ședinței. 

 

Vladislav Cîrlan: 

Ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV se declară deschisă.  
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Pe agenda sunt incluse subiectele cu privire la runda  de  discuții  cu  privire  la  acțiunile  din  Planul  

de  Activitate al Grupului de coordonare și monitorizare al Pilonului IV pentru anul 2016 și aprobarea 

acestuia; monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni. 

 

 

Subiectul 1. Runda  de  discuții  cu  privire  la  acțiunile  din  Planul  de  Activitate al Grupului de 

coordonare și monitorizare al Pilonului IV pentru anul 2016 și aprobarea acestuia.                           

 

 

Vadim Popa – Centrul Național Anticorupție: 

 

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

corupţie 

a)Elaborarea și aprobarea ordinului interdepartamental cu privire la modalitatea de denunțare a 

cazurilor de corupție de către judecători, procurori, colaboratori ai organelor afacerilor interne, 

instituțiilor penitenciare, colaboratori vamali și fiscali, colaboratorii Centrului Național Anticorupție, 

Comisiei Naționale de Integritate, Serviciului de Informație și Securitate 

b)Publicarea Ghidurilor cu privire la modalitatea de denunțare a cazurilor de corupție de către 

judecători, procurori, colaboratori ai organelor afacerilor interne, instituțiilor penitenciare, 

colaboratori vamali și fiscali, colaboratorii Centrului Național Anticorupție, Comisiei Naționale de 

Integritate, Serviciului de Informație și Securitate 

Termen de realizare: trimestrul III - IV, anul 2016 

 

Tatiana Răducanu – Consiliul Superior al Magistraturii: 

 

Acț. 4.1.5 p.7 Achiziționarea aparatelor poligraf de detecție a comportamentului simulat 
a)Publicarea anunţului privind intenţia de achiziționare a aparatelor poligraf de detecție a 

comportamentului simulat 

b)Identificarea operatorului economic ce dispune de echipamentul nesesar 

c)Procurarea echipamentului 

Termen de realizare: trimestrul IV, anul 2016 

 

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

poligraf de detecție a comportamentului simulat  

a)Organizarea cursurilor de instruire 

Termen de realizare: trimestrul IV, anul 2016 

 

Vadim Popa – Centrul Național Anticorupție: 

 

Acț 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 

a)Organizarea cluburilor de presă pe subiecte anticorupţie 

b)Lansarea Studiului ”Promovarea intereselor private în procesul legislativ” 

c)Organizarea Conferinței Naționale Anticorupție 

Termen de realizare: trimestrul II – IV, anul 2016 

 

Tatiana Răducanu – Consiliul Superior al Magistraturii: 

 

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

a)Elaborarea Regulamentului de reglementare a mecanismului de testare cu aparatul poligraf 

Termen de realizare: trimestrul IV, anul 2016 

 

Iulia Gorbatenco – Institutul Național al Justiției: 
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Acț. 4.2.2 p.2 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor în domeniul eticii profesionale pentru 

reprezentanții sectorului justiţiei 

a)Identificarea formatorilor și elaborarea agendei 

b)Coordonarea delegării participanților și organizarea cursurilor 

c)Desfășurarea cursurilor 

Termen de realizare: trimestrul II – IV, anul 2016 

 

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

cu investigarea abaterilor de la etica profesională  

a)Identificarea formatorilor și elaborarea agendei 

b)Coordonarea delegării participanților și organizarea cursurilor 

c)Desfășurarea cursurilor 

Termen de realizare: trimestul III – IV, anul 2016 

 

Tatiana Răducanu – Consiliul Superior al Magistraturii: 

 

Acț. 4.2.4. p. 3 Realizarea spoturilor publicitare cu privire la activitatea instituţiilor din sectorul 

justiţiei şi publicarea acestora pe Internet  

a)Difuzarea și mediatizarea activitatea instituțiilor din sectorul justiției prin intermediul internetului. 

Termen de realizare: trimestul I – IV, anul 2016 

 

Iulia Gorbatenco – Institutul Național al Justiției: 

 

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

corupţiei pentru reprezentanții sectorului justiţiei  

a)Identificarea formatorilor și elaborarea agendei 

b)Coordonarea delegării participanților și organizarea cursurilor 

c)Desfășurarea cursurilor 

Termen de realizare: trimestrul I – IV, anul 2016 

 

Tatiana Răducanu – Consiliul Superior al Magistraturii: 

 

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

integritate pentru reprezentanţii sectorului justiţiei 

a)Organizarea cursurilor de instruire 

b)Instruirea persoanelor 

Termen de realizare: trimestrul IV, anul 2016 

 

Acț 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 

a)Actualizarea paginilor web ale instanţelor judecătoreşti 

b)Optimizarea paginilor web ale instanțelor judecătorești după criteriul articolului din Codul Penal al 

Republicii Moldova 

Termen de realizare: trimestrul I – IV, anul 2016 

 

Acț. 4.3.4. p.3 Mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti definitive privind condamnarea 

reprezentanţilor sectorului justiţiei pentru acte de corupţie 

a)Publicarea comunicatelor de presă pe pagina web a CSM, cu referire la hotărîrile judecătoreşti 

definitive privind condamnarea reprezentanţilor sectorului justiţiei pentru acte de corupţie 

Termen de realizare: trimestrul I – IV, anul 2016 

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV, a votat unanim aprobarea Planul de 

Activitate al Grupului de coordonare și monitorizare al Pilonului IV pentru anul 2016. 
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Subiectul 2. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de 

realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni: 

 

 

Vladislav Cîrlan – Ministerul Justiției: 

 

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 

Legea nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură care a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 

25.03.2016 reglementează detaliat modul de salarizare a procurorilor și garanțiile sociale ale acestora. 

La fel, Legea nr. 328 din 23.12.2013 privind salarizarea judecătorilor prevede mecanismul de salarizare 

a judecătorilor. 

 

Margarita Andrieș – Ministerul Finanțelor: 

 

Prin Legea 48 din 22.03.2012, au fost majorate salariile colaboratorilor Centrului Național 

Anticorupție. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată. 

 

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 

 

Proiectul de modificare și completare a unor acte legislative se referă la marja de discreție a 

reprezentanților sectorului justiției și modifică Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă, 

Codul contravențional și alte acte normative. 

Proiectul a fost expediat în adresa Guvernului la 06.04.2016 și aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

473 din 19.04.2016 

Proiectul legii a fost înregistrat în parlament cu nr. 171 din 20.04.2016. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată. 

 

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

activitatea organelor abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica profesională; 

 

1. Proiectul Legii pentru modificarea Legii cu privire la avocatură 

Proiectul a fost definitivat și remis spre examinare și aprobare Guvernului prin scrisoare nr. 03/11149 

din 21 octombrie. Totodată, proiectul a fost pregătit pentru expertizare de către Consiliul Europei, fiind 

transmis Direcției relații internaționale și integrare europeană la data de 22 octombrie 2015. 

2. Proiectul Legii cu privire la organizarea activității notarilor. Proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 598 din 2 septembrie 2015, fiind înregistrat în Parlament cu nr. 317 din 04.09.2015 

3. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii 

judecătorești Proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 655 din 21 septembrie 2015, fiind 

ulterior înregistrat în Parlament cu nr. 334 din 25 septembrie 2015.  

4.Proiectul Legii cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar 

Proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 427 din 6 iulie 2015, fiind înregistrat în 

Parlament cu nr. 273 din 8 iulie 2015. Proiectul a fost aprobat în Lectura I la 26 noiembrie 2015. 

5. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.264-XVI din 11 decembrie 2008 privind 

autorizarea și plata interpreților și traducătorilor antrenați de Consiliul Superior al Magistraturii, de 

Ministerul Justiției, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, de 

notari, avocați și de executorii judecătorești 
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Proiectul a fost remis Guvernului spre examinare prin scrisoarea nr. 03/4120 din 28.04.2015, fiind 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 327 din 02.06.2015. Ulterior, proiectul a fost adoptat prin Legea 

nr. 157 din 5 noiembrie 2015. 

6. Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentul Comisiei de autorizare şi disciplină a 

administratorilor autorizați. Proiectul a fost remis repetat la Guvern prin scrisoarea nr. 03/8634 din 5 

august 2015, fiind aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 817 din 12 noiembrie 2015. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată. 

 

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

 

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (cadrul conex la Legea cu 

privire la Procuratură) a fost remis spre examinare Guvernului. 

 

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

 

 

Tatiana Răducanu – Consiliul Superior al Magistraturii: 

 

Acț. 4.2.4. p. 2 - Publicarea de broşuri cu privire la etica profesională a reprezentanților 

sectorului justiţiei 

 

Începînd cu data de 9 martie 2016, în toate instanţele judecătoreşti au fost distribuite 1980 de broşuri cu 

privire la etica profesională a judecătorilor. Broşurile respective au fost editate de către CSM cu 

suportul proiectului "Sporirea eficienţei, imparţialităţii, responsabilităţii şi transparenţei instanţelor 

judecătoreşti din Moldova (ATRECO) şi cuprind Codul de etică în limba de stat, care a fost tradus şi în 

limbile rusă şi engleză. Pînă la moment toate instanţele judecătoreşti au beneficiat de boşurile 

menţionate. 

 

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

 

Vladislav CÎRLAN: 

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

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului IV din 26.05.2016 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna iunie 2016; 

- 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.  
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VII. Semnături  

 

 

          Președintele ad-hoc al Grupului de lucru                                      Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               

                  ____________________                                                         ____________________ 

                       

                       Vladislav CÎRLAN                                                                  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 Vadim POPA Centrul Național Anticorupție 

3 Tatiana RĂDUCANU Consiliul Superior al Magistraturii 

4 Iulia GORBATENCO Institutul Național al Justiției 

5 Eduard VARZAR Consiliul Superior al Procurorilor 

6 Diana DEMIDEȚCHI Procuratura Generală 

7 Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

8 Cristina CECAN Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

9 Natalia GRIȚCO Comisia Națională de Integritate 

10 Lilia CARAȘCIUC Transparency International - Moldova 

 B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

1 Tudor MORARI Ministerul Justiției 

D. Secretariat  

1 Vladimir VALUȚA Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Ala COBANEANU Curtea Supremă de Justiție 

2 Mihail BIVOL Serviciul de Informații și Securitate 

3 Inga ALBU Uniunea Avocaților 

4 Ruslan OJOG Ministerul Afacerilor Interne 

5 Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

6 Galina BOSTAN Centru de Analiză și Prevenire a Corupției 
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 Project to Support Coordination of Justice Sector Reform in     
Moldova                                                                                                             
European Union   EuropeAid/ 131846/C/SER/MD                                                    
                                          
 Altair Asesores in consortium with IRZ, ICON,IPR 

 
 

   
 

 

 


