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

1 

       

                         
 

    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 ianuarie 2017 

Ședința nr. 1 

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

Moderator: Vladislav DUCA 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Alegerea Președintelui și Vice-președintelui Grupului de coordonare şi monitorizare al 

Pilonului IV 

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

prevăzut de Planul de Acţiuni: 

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

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

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

publicarea acestora pe Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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 

3. Prezentarea și runda de discuții cu privire la Raportului anual 2016 privind Pilonul IV. 

Aprobarea Raportului. 

4. Prezentarea de catre Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a Metodologiei de evaluare a 

politicilor si instrumentelor anticoruptie in sistemul judecatoresc 

5. 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 11 membri. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

 

Subiectul 1. Alegerea Președintelui și Vice-președintelui Grupului de coordonare şi monitorizare 

al Pilonului IV 

 

Grupul de lucru nu a decis alegerea unui Președinte și Vicepreședinte al Grupului de coordonare și 

monitorizare al Pilonului IV. 

Grupul de lucru a ales Președintele ad-hoc al Ședinței Pilonului IV pe dl Vladislav DUCA – membru 

supleant din partea Ministerului Justiței. 
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Vladislav Duca: 

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, prezentarea și runda de discuții cu 

privire la Raportului anual 2016 privind Pilonul IV. Aprobarea Raportului. 

 

 

Subiectul 2. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de 

realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni. 

 

 

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

participarea societăţii civile la procesul de monitorizare. 

 

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. 

 

Pentru acțiunile: 

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

 

Consiliul Superior al Magistraturii: 

În perioada 01 ianuarie – 19 decembrie 2016 au fost înregistrate spre examinare 113 cauze disciplinare 

în privinţa judecătorilor, fiind examinate 65 sesizări și 27 contesaţii. 

 

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. 

 

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

 

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

 

Procuratura Generală: 

În conformitatea cu noua Lege cu privire la Procuratură nr.3 din 25 februarie 2016, au fost stabilite 

prevederi în ceea ce privește majorarea salariilor procurorilor. Astfel art. 60 din Legea dată la alin. 1 

stabilește că  Salariul procurorului se stabilește în funcție de salariul judecătorului. Salariul de funcție al 

procurorului se stabilește în funcție de nivelul procuraturii în care își desfășoară activitatea și de 

vechimea sa în funcția de procuror., iar alin. 2 concretizează că „Salariul procurorului reprezintă 90% 

din:   

 a) salariul judecătorului Curții Supreme de Justiție, în cazul procurorului din Procuratura Generală sau 

din procuraturile specializate, cu vechimea în muncă corespunzătoare; 

b) salariul judecătorului din judecătorie, în cazul procurorului din procuraturile teritoriale, inclusiv din  

Procuratura UTA Găgăuzia, cu vechimea în muncă corespunzătoare.”  

Prin Legea nr. 152  din 01.07.2016, în vigoare din 01.08.2016, a fost modificată Legea nr. 328 din 

23.12.2013 privind salarizarea judecătorilor, începînd cu titlul legii, care a fost completat în final cu 

cuvintele „şi procurorilor”. Prin modificările operate la Legea nr. 328 au fost introduse un sistem unitar 

de salarizare a judecătorilor şi procurorilor, norme noi care reglementează salarizarea procurorilor:  art. 
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51 „Salariul de funcţie al procurorului”, art. 52 „Sporul pentru exercitarea funcţiilor de conducere în 

Procuratură şi în Consiliul Superior al Procurorilor”, art. 81 „Salariul procurorului în situaţii speciale”. 

Conform Hotărîrii nr. 1011 din 26.08.2016 cu privire la Cadrul bugetar pe termen mediu(2017-2019) în 

perioada respectivă au fost asigurate majorările salariale în conformitate cu obligațiile asumate de 

Guvern inclusiv prin implementarea prevederilor  Legii nr.328 din 23 decembrie 2013 privind 

salarizarea judecătorilor și procurorilor. 

 

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

 

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. 

 

Consiliul Superior al Magistraturii: 

Au fost elaborate 2 concepte de dezvoltare a eticii profesionale a judecătorilor, care țin de: 

1) Elaborarea unui document privind stabilirea unor noi reguli de etică și conduită profesională a 

magistraților; 

2) Elaborarea unui document privind formarea, organizarea activității și funcționarea unui organ special 

care ar asigura aplicarea efectivă a noilor norme de etică și conduită profesională. 

Astfel, a fost elaborat Codul de etică și conduită profesională al judecătorului, care a fost aprobat prin 

hotărîrea Adunării Generale a Judecătorilor (AGJ) nr. 8 din 11 septembrie 2015.  

Referitor la sensibilizarea opiniei publice cu privire la etica profesională a reprezentanților sectorului 

justiției, se menționează că conținutul noului Cod de etică a fost adus la cunoștința publicului atît în 

cadrul AGJ, deoarece evenimentul a fost mediatizat, cît și prin plasarea acestuia pe pagina web a CSM.  

De asemenea, anterior aprobării de AGJ, proiectul Codului a fost plasat la data de 05.06.2015 pentru 

discuții publice, iar în cadrul ședinței extraordinare a AGJ a fost supus discuțiilor în prezența 

judecătorilor.   

În vederea implementării normelor prevăzute în Codul de etică respectiv, în anul 2016, CSM a demarat 

procesul de elaborare a Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de etică și conduită 

profesională a judecătorului.  

După finalizarea redactării, proiectul Regulamentului a fost plasat, la data de 26.07.2016, pe pagina 

web a CSM, pentru discuții publice. 

La ședința Grupului de lucru din 10.10.2016, s-a decis prelungirea termenului, pentru înaintarea 

opiniilor şi sugestiilor la proiectul Regulamentului susnominalizat pînă la data de 10 noiembrie 2016. 

Actualmente, proiectul Regulamentului respectiv este la etapa redactării variantei finale și urmează să 

fie examinat în cadrul ședinței Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, iar ulterior va fi adus la 

cunoștința publicului, prin plasare pe pagina web a CSM și publicare în Monitorul Oficial al RM. 

Proiectul Regulamentului privind activitatea Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorului, 

cuprinde norme ce vor reglementa modul de organizare și funcționare a Comisiei respective, inclusiv 

va stabili procedura de examinare şi soluţionare a cazurilor de etică şi conduită a judecătorilor, dar și 

modalitatea de sesizare a Comisiei. 

Despre Regulamentul menționat publicul a fost informat și prin plasarea unui comunicat pe pagina web 

a CSM. 

 

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

 

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

publicarea acestora pe Internet 

 

Procuratura Generală: 

A fost realizat un film documentar despre activitatea Procuraturii, denumit “Procuratura Republicii 

Moldova - 25 de ani în numele legii “, care va fi difuzat la evenimentul oficial consacrat aniversării a 

25 de ani de la înfiinţarea Procuraturii - 27.01.2017 şi la postul de televiziune Moldova 1, la data de 

29.01.2017, ora 20:30. În acest film este abordată combaterea de către procurori a corupţiei.  
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Consiliul Superior al Magistraturii: 

La finele anului 2016 CSM a realizat 2 spoturi publicitare – un spot publicitar privind activitatea CSM 

și a organelor sale subordonate (Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor, Colegiul pentru 

selecția și cariera judecătorilor, Colegiul disciplinar, Inspecția judiciară), iar al doilea spot publicitar 

privind activitatea instanțelor judecătorești. 

Din motive tehnice, pînă la moment, aceste spoturi publicitare nu au fost făcute publice, urmînd a fi 

plasate, în timpul apropiat, pe pagina web a CSM, după soluționarea problemelor tehnice.         

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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 

Consiliul Superior al Magistraturii: 

În vederea publicării pe portalul instanțelor judecătorești a hotărîrilor privind condamnarea 

reprezentanților sectorului justiţiei pentru acte de corupţie într-un compartiment aparte, CSM a adresat 

o scrisoare în acest sens Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, care are competențe ce 

țin de optimizarea structurii paginilor web/portalului instanțelor judecătorești. 

 

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

 

 

Subiectul 3. Prezentarea și runda de discuții cu privire la Raportului anual 2016 privind Pilonul 

IV. Aprobarea Raportului. 

 

 

Vladimir VALUȚA – Secretariatul Grupurilor de coordonare și monitorizare al SRSJ: 

Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011–2016, în Pilonul IV sunt prevăzute pentru realizare 56 de acţiuni. Pînă în anul 2016, 

trimestrul IV,  trebuiau finalizate 56 de acțiuni. 

Din cele 56 acţiuni scadente la data de 31 decembrie 2016 – 47 sunt realizate, 4 sunt realizate parțial, 1 

este nerealizată, iar 4 acţiuni sunt considerate ca fiind desuete/irelevante.  

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV, a votat unanim aprobarea Raportului anual 

2016. 

 

 

Subiectul 4. Prezentarea de catre Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a Metodologiei de 

evaluare a politicilor si instrumentelor anticoruptie in sistemul judecatoresc. 

 

A fost prezentată Metodologia de evaluare a politicilor si instrumentelor anticoruptie in sistemul 

judecatoresc. 

Scopul evaluării constă în eficientizarea politicilor/instrumentelor anticorupție în sistemul judecătoresc 

prin evaluarea nivelului de instituţionalizare/aplicare a acestora, precum şi prin elaborarea 

recomandărilor în vederea îmbunătăţirii cadrului normativ. 

 

 

Subiectul 5. Discuții generale: 

 

Grupul de Lucru a propus ca următoarea ședință a Pilonului IV să fie desfășurată în luna martie. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a decis ca următoarea ședință a Pilonului IV să fie desfășurată în luna 

martie. 
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Vladislav DUCA 

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

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului IV din 26.01.2017 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna martie 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 ad-hoc Grupului de lucru                             Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               

                  ____________________                                                    ____________________ 

                       

                      Vladislav DUCA                                                                 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 DUCA Ministerul Justiției 

2 Victoria POPA Centrul Național Anticorupție 

3 Nina CERNAT Consiliul Superior al Magistraturii 

4 Iulia GORBATENCO Institutul Național al Justiției 

5 Inga ALBU Uniunea Avocaților 

6 Eduard VARZAR Consiliul Superior al Procurorilor 

7 Carolina VIDRAȘCU Procuratura Generală 

8 Călin BALAN Ministerul Finanțelor 

9 Ruslan OJOG Ministerul Afacerilor Interne 

10 Viorel SOCHIRCĂ Autoritatea Națională de Integritate 
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11 Lilia IONIȚĂ Centru de Analiză și Prevenire a Corupției 

 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 Ala COBANEANU Curtea Supremă de Justiție 

2 Mihail BIVOL Serviciul de Informații și Securitate 

3 Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

4 Cristina CECAN Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

5 Lilia CARAȘCIUC Transparency International - Moldova 

 
 

                                             

   
 

 

 

F Participanți fără drept de vot 

 

 


