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Data: 11 octombrie 2017 

Ședința nr. 3 

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

Moderator: Ana PANOV 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

1. Runda de discuții și aprobarea Raportului intermediar sectorial 2017 –Pilonul I 

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 12 membri cu drept de vot au fost prezenţi 7 membri. 

b. Agenda fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Ana PANOV 
A declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I.  

În agendă a fost inclus subiectul cu privire la Runda de discuții și aprobarea Raportului intermediar 

sectorial 2017 –Pilonul I 

 

 

Subiectul 1. Runda de discuții și aprobarea Raportului intermediar sectorial 2017 –Pilonul I 

 

Nadejda Hriptievschi: 

Dacă îmi piermiteți, am niște întrebări referitor la acțiuni. Spre exemplu acțiunea 1.1.4.p.2  - Elaborarea 

proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII din iulie 1995 privind organizarea judecătorească, precum 

și a altor proiecte de acte normative relevante în scopul creării unui mecanism adecvat, consecvent și 

durabil de finanțare a sistemului judecătoresc. În proiectul Raportului intermediar sectorial pentru anul 

2017 al Pilonului I nu se conține informația pentru anul 2017, ultima informție fiind din anul 2016. 

Însă, cunoaștem cu toți că proiectul Legii pentru modificarea și completarea Constituției RM (în partea 

ce ține de sistemul judecătoresc), nu a fost adoptat de către Parlament și la momentul actual există un 

alt proiect de lege care, dacă nu mă greșesc este la etapa elaborării sau consultării publice. 

 

Secretariatul Grupurilor de lucru: 

Această acțiune are statutul de acțiune realizată. Indicatorii de rezultat prevăzut în Planul de Acțiuni 

SRSJ, la momentul raportării și votării, a fost atins.  

 

Nadejda Hriptievschi: 
Totuși, este necesar de actualizat Raportul în partea ce ține de unele acțiuni care prevăd elaborarea unor 

acte normative, care au fost votate ca fiind realizate, din motivul că nu există informație cu privire la 

finalitatea acestora, în sensul dacă au fost adoptate sau nu actele normative. Mai mult, oricine 
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accesează Raporturile pe SRSJ trebuie să cunoască despre starea acestor acte normative, au fost ele 

adoptate sau nu. 

 

Secretariatul Grupurilor de lucru: 

Raporturile pe SRSJ se elaboarează în baza informațiilor prezentate de către instituțiile 

implementatoare al acținilor prevăzute de Planul de Acțiuni SRSJ. Respectiv, instituția 

implementatoare nu raportează în privința acțiunilor care au fost votate ca fiind realizate. 

 

Nadejda Hriptievschi: 

Consider că nu se poate aproba Raportul care s-a pus în discuție din motivul că nu conține informația 

actualizată în privința acțiunilor, fiind chiar și realizate. 

 

 

Veaceslav Iurțuc: 

În privința acțiunii 1.1.11.p.2, în redacția Hotărîrii Parlamentului nr. 259 din 08.12.2016 - Elaborarea 

unui studiu și a unui concept de politici cu privire la transferul poliției judecătorești din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Ministerului Justiției, a fost elaborat Studiul de politici cu 

privire la transferul poliției judecătorești din subordinea ministerului Afacerilor Interne în subordinea 

Ministerului Justiției. În acest sens, se propune ca acțiunea dată să-i fie atribuit statutul de acțiune 

realizată. 

 

Nadejda Hriptievschi: 

Această acțiune nu poate fi calificată ca fiind realizată din motivul că indicatorii de rezultat nu au fost 

modificați. Mai mult, nu este elaborat conceptul de politici. 

 

Veaceslav Iurțuc: 

În acest context, se propune desfășurarea unei ședințe inter-instituționale la care să participe 

reprezentanții Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General de Poliție 

unde să fie disctutat subiectul cu privire la modul de implementare a acțiunilor 1.1.11.p.1 și 1.1.11.p.2 

și modul de rezolvare a problemei date. 

 

Valentina Conțescu: 

În privința acțiunii 1.3.1.p.3 - Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al INJ în 

conformitate cu modificările legislației, comunicăm despre faptul că statutul acțiunii date poate fi 

schimbat din realizată parțial în realizat dat fiind faptul că toate actele normative interne ale INJ au fost 

modificate în conformitate cu modificările la Legea privind Institutul Național al Justiției. Astfel, actele 

normaive interne ale INJ pot fi accesate de tot publicul larg pe pagina web a Institutului, la categoria 

„cadrul normativ”. 

 

Concluzie: Membrii Grupului de lucru au votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

Concluzie: Raportul intermediar sectorial al Pilonului I pentru anul 2017 nu a fost aprobat. 

 

Ana PANOV 

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

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului I din 11.10.2017 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- 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. 
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IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

-Locul desfășurării: Sala 104, et. 1, 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  

 

 

             Vice-președintele Grupului de lucru                                        Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                     Ana PANOV                                                                           Vladimir VALUȚA           

 

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

 

 

Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul I 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Adriana DODON Ministerul Justiției 

2 Valentina CONȚESCU Institutul Național al Justiției 

3 Aliona SVIDERSCAIA Centrul de Telecomunicații Speciale 

4 Ana PANOV Curțile de Apel (Asociația Judecătorilor din Moldova) 

5 Nadejda HRIPTIEVSCHI Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

6 Olga RABEI Institutul de Reforme Penale 

7 Veaceslav IURȚUC Ministerul Afacerilor Interne 

B. Membrii observatori  

C. Membrii invitați/reprezentanți ai 

donatorilor 

 

D. Secretariat  

1 Vladimir VALUȚA Ministerul Justiției 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință   

 

1 Alexandru VOLOȘIN Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești    

2 Dorel MUSTEAȚĂ  Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Ghenadie NICOLAEV Curtea Supremă de Justiție 
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4 Oleg MANCEVSCHI Uniunea Avocaților 

5 Vladimir ADAM Consiliul Superior al Procurorilor 

F Participanți fără drept de vot 

 

 


