
Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 1 
 

 

Proces-verbal al Şedinţei Grupului de lucru pentru coordonarea şi 

monitorizarea Pilonului IV al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 
pentru anii 2011-2016 şi a Planului de acţiuni la Strategie 

 

19 iulie 2012 
  

Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al 
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a 
Planului de Acţiuni la Strategie s-a întrunit joi, 19 iulie 2012, în sala de 

conferinţe a Ministerului Justiţiei  (oficiul 104, str. 31 August 1989, nr. 82), 
ora 14.00. 
 

Şedinţa a fost prezidată de vicepreşedintele Grupului de lucru, dna Lilia 
Ioniţă, reprezentant al Ministerului Justiţiei. 

 
La reuniune au participat membrii Grupului de lucru şi secretariatul 
acestuia, conform anexei (lista de prezenţă). 

  
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 

 
14.00 – 14.30 

 
 

 
 
 
14.30 – 15.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.10 – 15.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.50 – 16.00 

Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a 
acţiunilor planificate în Planul de Acţiuni pentru anul 2011 
 
Lilia Ioniţă, Ministerul Justiției – pct. 4.1.1(1), 4.1.2(1) 
Veronica Vition, Centrul Național Anticorupție – 4.3.3(1) 
 
Prezentarea propunerilor la Planul de Acţiuni pentru anul 
2012 al Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea 
Pilonului IV al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 
pentru anii 2011–2016 

 
Lilia Ioniţă, Ministerul Justiţiei 
Veronica Vition, Centrul Național Anticorupție  
Dumitru Visternicean, Consiliul Superior al Magistraturii 
Vladimir Holban, Institutul Naţional al Justiţiei 
 
Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a 
acţiunilor planificate în Planul de acţiuni pentru primul 
semestrul al anului 2012 
 
Lilia Ioniţă, Ministerul Justiției – pct. 4.1.1(1); 4.1.2(1); 4.1.3(1); 

4.1.4(1),(5); 4.1.5(1),(6) 
Veronica Vition, Centrul Național Anticorupție – pct. 4.1.5(5); 

4.3.3(1) 
Vladimir Holban, Institutul Naţional al Justiţiei – pct. 4.2.2 (1) 
 
Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea 
de zi a următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 
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1. Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor 
planificate în Planul de Acţiuni pentru anul 2011 – raportori dna Lilia Ioniţă, 
reprezentant al Ministerului Justiţiei şi dna Veronica Vition, reprezentant al 
Centrului Național Anticorupție. 

 
Lilia Ioniţă: Prima acțiune se referă la Modificarea cadrului normativ în 

vederea simplificării modului de calculare a salariului şi reevaluării garanţiilor 
sociale ale actorilor din sectorul justiţiei. La acest capitol pot să vă raportez 

că, încă anul trecut, atunci cînd s-a inclus aceasta propunere în plan, noi 
am reieșit din faptul că Ministerul Justiției deja avea elaborat un proiect cu 

privire la salarizarea în sistemul judecătoresc. În timp, acest proces a fost 
stopat pentru că nu avea susținere din partea Ministerului Finanțelor și a 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale și nu a fost promovat mai departe. 

 
Din cîte cunoașteți la o ședință de Guvern și chiar la o ședință a Consiliului 
Suprem de Securitate s-a decis că această acțiune este prioritară și, 

respectiv, în cadrul ședinței de Guvern s-a dat indicație Ministerului Muncii 

pentru a purcede la elaborarea acestui proiect de lege pentru că ei sunt, de 

fapt, responsabili de acest domeniu. 
 
Din cîte cunoașteți deja, mass-media vehiculînd destul de intens acest 

subiect, există o propunere a Curții Supreme de Justiție privind cuantumul 
acestor salarii. Aceasta propune a fost înaintată Ministerului Muncii și, pînă 
la sfîrșitul verii, cred eu, va fi examinat de către Guvern, acest proiect de lege 

fiind stabilit drept prioritar. Spre regret, acest proiect de lege acoperă doar 
sistemul judecătoresc, mai puțin acoperă alți actori din sectorul justiției, cum 

ar fi: procurorii, ofițerii de urmărire penală, colaboratorii CCCEC.  

 
Cît privește acțiunea 4.1.2(1) - Elaborarea proiectului de lege  cu privire la 

Comisia Naţională de Integritate şi a proiectului de  modificare a unor acte 
legislative care reglementează mecanismul de verificare a declaraţiilor cu 
privire la venituri şi proprietate și a declarațiilor de interese personale,  
mecanismul de soluţionare a conflictelor de interese şi controlul respectării 
regimului de incompatibilităţi impus persoanelor cu funcţii de demnitate 
publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi persoanelor cu 
funcţii de conducere, la fel, cunoașteți că acest proiect de lege a fost elaborat 

de către Ministerul Justiției. Ar exista doar o singură problemă privitor la 
realizarea acestei acțiuni. Este vorba de Comisia Națională de Integritate, 
care încă nu a devenit funcțională, fiind numiți doar membrii acesteia, nu și 

președintele, nu are un aparat, nici sediu. Din declarațiile care au fost 
facute, Președintele CNI va fi ales la prima ședință a Parlamentului din 

sesiunea toamnă-iarnă. Sperăm că pînă la sfîrșitul anului vom avea o 
comisie funcțională. 

 
Deci, asta este starea de lucruri pentru acțiunile programate pentru anul 

2011.  
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Veronica Vition: Referitor la acțiunea 4.3.3(1) - Elaborarea proiectului de  

modificare a cadrului normativ în vederea reglementării instituţiei avertizorilor 
de integritate şi protecţiei acestora trebuie să menționez că tremenele indicate 

în Plan sunt respectate de către noi. Deja există un proiect de lege în acest 
sens. A fost elaborat un proiect de lege privind modificarea și completarea 

unor acte legislative (Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și 
combaterea corupției, Legea nr. 25 din 22.02.2008 cu privire la Codul de 
conduită a funcționarului public și Codul contravențional), care a fost 

adoptat în martie 2012. Această lege acoperă în mare parte protecția 
funcționarilor care raportează despre acte de corupție, instituie măsurile de 
protecție pentru persoanele cu statut public, noi obligații a acestor persoane, 

dreptul de a denunța. Codul contravențional prevede sancțiuni pentru 
persoanele cu funcții de răspundere care nu iau măsuri adecvate. 

 
Lilia Ioniţă: De fapt, era prevăzut și elaborarea unui studiu. 

 
Veronica Vition: Mai departe va fi instituirea în cadrul instituţiilor  a unor 
mecanisme prin care avertizorii de integritate să semnaleze ilegalitățile. 

Fiecare instituție publică va trebui să instituie reglementări departamentale: 

cum se raportează? Cine face? Care este procedura? Noi, de exemplu, în 
legea noastră avem o prevedere care stabilește acest fapt.  

 
Lilia Ioniţă: Voi cred că o să fiți pionierii. 

 

Veronica Vition: Noi o să fim, de la 1 octombrie cînd o să intre în vigoare 
legea. Este doar pentru domeniul public, nu și pentru cel privat.  

 
Lilia Caraşciuc: Si nimeni nici n-ar fi vrut să se ocupe. 
 

Veronica Vition: Ea este in strictă conformitate cu CPP: să sezizeze oricare 
încălcare.   
 

Lilia Caraşciuc: A fost vreun proiect de lege? 
 
Veronica Vition: Așa un proiect de lege daca țineți minte a fost și a fost 

remis la Transparency International, care a dat aviz negativ atît la legea 
generală cît și la cea detaliată. Lege generală există în România cu privire la 

avertizorii de integritate și cum a fost elaborată așa și stă moartă. La ei, la fel, 
nu funcționează. Ceea ce conținea legea generală este reglementat mai 

detaliat în legile nr. 90 și nr. 25. 

 
Lilia Ioniţă: Au fost cei doi raportori, acum trebuie să punem la vot ce facem 
cu aceste informații, luăm act de ele sau solicităm anumite detalii. 

 
S-a decis, cu majoritatea voturilor, de a lua act de informaţiile 

prezentate. 
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2. Prezentarea propunerilor la Planul de Acţiuni pentru anul 2012 al Grupului 
pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al Strategiei de reformă a 
sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 – raportori: Lilia Ioniţă, Ministerul 
Justiţiei; Veronica Vition, Centrul Național Anticorupție; Dumitru 
Visternicean, Consiliul Superior al Magistraturii; Vladimir Holban, Institutul 

Naţional al Justiţiei 
 
Lilia Ioniţă: La punctul doi din agendă urma să prezinte propuneri MJ, 
CNA, CSM și INJ. Aceste propuneri urmau să fie transmise secretariatului 

pentru a fi integrate în planul Grupului de lucru. La moment, încă nu au 
parvenit careva propuneri din partea instituțiilor menționate. La MJ se mai 
lucrează la detalierea acțiunilor respective in planul intern al ministerului, 

care urmează a fi incluse în planul comun al Grupului de lucru. 

 
Eu am o propunere ca fiecare din instituțiile responsabile să verifice acțiunile 

care țin de instituțiile lor, eu presupun că acțiunile respective trebuie să se 
conțină deja și în planurile interne ale instituțiilor respective, cel puțin la noi 
la minister așa se face și să vină cu propuneri în scris în adresa 

secretariatului pentru următoarea ședință din luna septembrie ca să avem 

deja un plan inegrat. 
 
S-a decis, cu 9 voturi pro şi 1 abţinere prezentarea propunerilor la 
Planul de Acţiuni pentru anul 2012 al Grupului pentru coordonarea şi 

monitorizarea Pilonului IV al Strategiei, la şedinţa următoare, din 
luna septembrie, a Grupului de lucru. 

 

3. Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor planificate 
în Planul de acţiuni pentru primul semestrul al anului 2012 – raportori: Lilia Ioniţă, 

Ministerul Justiției; Veronica Vition, Centrul Național Anticorupție; Vladimir Holban, 

Institutul Naţional al Justiţiei  

 
Lilia Ioniţă: Referitor la acțiunea 4.1.3(1) - Elaborarea proiectului de 
modificare a cadrului normativ în vederea sancţionării mai severe a actelor de 
corupţie, inclusiv lipsirea celor condamnați pentru corupție de dreptul de a 

beneficia de garanţiile sociale aferente funcţiilor deţinute, la nivelul MJ s-a 
discutat despre necesitatea elaborării unui pachet de legi la acest subiect. 
Astfel, va fi constituit un grup de lucru, dar care își va începe activitatea din 
luna septembrie. Toate acțiunile pe care le vedeți prevăzute la 4.1.3(1); 

4.1.4(1),(5); 4.1.5(1),(6) vor fi lansate începînd cu luna septembrie. Noi am 
fost implicați în mai multe activități, resuresele umane ale ministerului 
nefiind suficiente pentru a ne a implica și în această activitate. În acest grup 

de lucru vor fi implicați nu doar reprezentanți ai MJ, dar și ai instituțiilor 
care au tangență cu acest subiect, respectiv și reprezentanți ai societății 
civile. În principiu, asta e situația la moment.  

 
Ceea ce ține de elaborarea cadrului normativ care să reglementeze 

interacţiunea şi comunicarea judecătorului cu părţile în proces şi cu persoanele 
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terţe va fi preluată experiența Georgiei în acest domeniu care au o lege 

specială la acest capitol. 
 

Proiectul de lege care să reglementeze modul de aplicare a testului de 
integritate  reprezentanților sectorului justiţiei – deja există un prim pas care 

s-a făcut de CNA, inserînd o prevedere în legea Centrului. Urmează să vedem 
cum preluăm pentru alți actori din sectorul justiției. 

 

La fel, este prevăzută efectuarea unui studiu privind instrumentele de 
prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a 
comportamentului  corupţional și modificarea cadrului normativ  în vederea 

instituirii obligaţiei de testare cu poligraf a candidaţilor la funcţiile de 
judecător, procuror şi ofiţer de urmărire penală. Toate aceste modificări fac 

parte dintr-un pachet complex care urmează a fi elaborate începînd cu luna 
septembrie. 

 
Veronica Vition: Dna Ioniță a venit, de fapt, cu unele informații și asupra 
acțiunii pentru care trebuie să raportez eu. Dacă va fi inclus totul la pachet, 

atunci va fi inclusă și această acțiune. Deci, din septembrie vom avea ce 

raporta. 

 
Vladimir Holban: Referitor la acțiunea 4.2.2(1) - Elaborarea curriculei în 
domeniul eticii profesionale pentru  reprezentanții sectorului justiţiei. La noi 

este deja elaborat proiectul Planului de studiu pentru instruirea continuă în 
anul 2013. Pentru  instruirea în domeniul eticii profesionale, sunt prevăzute 
2 seminare pentru 50 de judecători și 2 seminare pentru 60 procurori. 

Totodată, sunt prevăzute 5 seminare pentru instruirea a 100 de grefieri, 
referenți și specialiști din cancelarie și arhivă. 

 
După aprobarea Planului de studiu la sfîrșitul lunii august prin hotărîrea 

Consiliului INJ, vor fi elaborate și curriculele respective. 

 
S-a decis, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi la şedinţă, de a 

lua act de informaţiile prezentate. 
 

4. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 
următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 
 

S-a decis: 

 desfăşurarea următoarei şedinţe a Grupului de lucru pe data de 

13.09.2012, ora 14.00;  
 propuneri pentru ordinea de zi: examinarea și aprobarea proiectului 

Raportului privind gradul de implementare a acţiunilor planificate în 
Planul de acţiuni pentru trim. IV al anului 2011 – sem. I al anului 2012 
al Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al 
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016. 
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Vicepreşedintele Grupului                                    Secretarul Grupului 
  

____________________                                                    _________________ 

 

            Lilia IONIŢĂ                                                         Stela PAVLOV 
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Anexa nr. 1 

 
 
Lista persoanelor care au fost prezente la Ședinţa Grupului de Lucru pentru Pilonul IV 

 

Nr. 
 

Nume/Prenume Instituţia 
 

 Membri cu drept de vot  

 
1. 

 
Lilia Ioniță 

 
Ministerul Justiţiei 
 

 
2. 

 
Vladimir Holban 

 
Institutul Naţional al Justiţiei 
 

 
3. 

 
Margarita Andrieş 

 
Ministerul Finanţelor 
 

 
4. 

 
Veronica Vition  

 
Centrul Naţional Anticorupţie 
 

 
5. 

 
Vera Macinskaia  
 

 
Curtea Supremă de Justiţie 
 

 
6. 

 
Valentin Coval 
 

 
Consiliul Superior al Procurorilor 

 
7. 
 

 
Dinu Ostavciuc 

 
Ministerul Afacerilor Interne 
 

 
8. 
 

 
Inga Albu 

 
Uniunea Avocaţilor 
 

 
9. 
 

 
Ana Toia 

 
Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

 
10. 

 
Lilia Caraşciuc 

 
Transparency International Moldova 
 

 Membru observator  

 
11. 

 
Traian Ţurcanu 
 

 
Ambasada SUA la Chișinău 

 Secretariatul  

 
12. 

 
Stela Pavlov 

 
Ministerul Justiției  
 

 
13. 

 
Angela Zagaiciuc 

 
Ministerul Justiției  
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