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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 

 
13 decembrie 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, 13 octombrie 2012, în sala 
de protocol a Ministerului Justiţiei  (oficiul 203, str. 31 August 1989, nr. 82), 

ora 13.00. 
 

Şedinţa a fost prezidată de Preşedintele Grupului de lucru, dna Nadejda 
Vieru, reprezentant al Procuraturii Generale. 
 

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

  
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 

 
13.00 – 13.30 

 

 

 

 

 

 

 

13.30 – 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 – 15.00 

Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a 

acţiunilor planificate în Planul de acţiuni scadente la 

începutul trim. IV al anului 2012 

 

Lilia Ioniţă, Ministerul Justiţiei (pct. 4.1.2(1); 

Veronica Vition, Centrul Național Anticorupție (pct. 4.3.3(1); 

Comisia Națională de Integritate (pct. 4.1.2(2)(3)(4)(5)). 

 

Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a 

acţiunilor planificate în Planul de acţiuni pentru sem. II al 

anului 2012 

 

Lilia Ioniţă, Ministerul Justiţiei (pct. 4.1.1(1)(2); 4.1.3(1); 

4.1.4(1)(5); 4.1.5(1)(6); 

Veronica Vition, Centrul Național Anticorupție (pct. 4.1.5(5); 

4.3.2(1); 4.3.3(1); 

Dumitru Visternicean, Consiliul Superior al Magistraturii (pct. 

4.1.4(2); 4.2.4(1)(2)(3); 4.3.3(2); 4.3.4(1)(2)(3); 

Vladimir Holban, Institutul Național al Justiţiei (pct. 4.1.3(3); 

4.2.2(1); 4.3.1(1); 

Comisia Națională de Integritate (pct. 4.1.2(2)(3)(4)(5)(6). 

 

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 scadente la începutul trim. IV al anului 

2012 

2. Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor 

planificate în Planul de acţiuni pentru sem. II al anului 2012 

 
Nadejda Vieru: Bună ziua la toată lumea, avem cvorum, da? 
 

Stela Pavlov: Da. 
 
Lilia Ioniță: Potrivit agendei, eu trebuie să prezint starea de lucruri şi a 

gradul de implementare a acţiunilor planificate în Planul de acţiuni scadente 

la începutul trim.  IV al anului 2012. Prima acțiune care ține de competența 

Ministerului Justiției este prevăzută la 4.1.2(1) – se referea la proiectul legii 

cu privire la CNI, acesta fiind adoptat încă anul trecut. Deja știți ca a fost 

formată și CNI, a fost numit președintele acesteia. Acum sunt în derulare 

toate activitățile organizatorice pentru a lansa această comisie. Aceasta e 

privitor la ceea ce  se referă la acțiunea 4.1.2(1). 

 

Veronica Vition? Vine? 

 

Stela Pavlov: Am discutat ieri cu ea și a zis ca vine.  

 

Lilia Ioniță: Eventual, asta e legat și de celelalte acțiuni prevăzute pentru 

trim. II al anului 2012. 

 

Nadejda Vieru: Adică la pct. 2?  

 

Lilia Ioniță: Iarăși este vorba de acea lege cu privire la salarizarea actorilor 

din sectorul justiției. De fiecare data raportăm că aproape că deja este 

proiectul, că e aproape în Parlament, însă potrivit ultimelor informații, deja 

făcute publice de către Președinte, proiectul de lege urmează să ajungă în 

zilele astea în Parlament și să fie supus dezbaterilor. Pot să vă zic că 

ministerul Justiției și-a adus aportul și l-am dat Președintelui, urmînd ca 

acesta să fie promovat mai departe. Evident că a rămas aceiași problemă cu 

alți actori ai justiției și îngrijorarea este împărtășită, judecătorii fiind primii 

pe listă. Personalul din instanțe, fiind funcționari publici, au beneficiat de 

anumite majorări salariale. 

 

Vera Macinskaia: Inițiativa va veni de la Președinte?  
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Lilia Ioniță: Da, strategic s-a decis ca ar fi mai bine să fie promovat de 

Președinte. După ce va fi înregistrat în Parlament, oricum va fi necesar avizul 

Guvernului și se va merge pe aceeași procedură. 

 

Vera Macinskaia: În proiect nu este indicat termenul 1 aprilie? 

 

Lilia Ioniță: Ceea ce a ieșit de la minister era  1 ianuarie 2013 și domnul 

Președinte, după cum a anunțat, ar trebui să fie adoptat proiectul pînă la 

sfîrșitul acestui an. 

 

Aceasta este ceea ce s-a referit la partea ce ține de elaborare, acțiunea 

4.1.1(1). Evident că cea de doua acțiune - 4.1.1(2) se referă deja la creșterea 

graduală a salariilor actorilor din sectorul justiției. Această acțiune trebuie 

să se deruleze începînd cu trim. IV a anului 2012, noi suntem în întîrziere 

puțin. 

 

Cît privește acțiunea 4.1.3(1) – e vorba de elaborarea modificărilor la cadrul 

normativ în vederea sancționării actelor de corupție. Am mai raportat, de 

fapt, despre aceste acțiuni. E vorba de un pachet întreg de modificări. 

Săptămîna trecută au fost organizate și dezbateri publice pe marginea 

acestora. E vorba de modificări în Codul penal, pe componente noi. E 

adevărat, nu există o poziție comună. Oricum după aceste dezbateri, 

proiectul este încă în proces de coordonare, nu avem prea multe avize la 

acest proiect. Momentan, acest proiect este transmis spre avizare experților 

Consiliului Europei. Acest proiect va fi expertizat de experții GRECO pentru 

că ei sunt specializați în acest domeniu și ar putea să ne ofere o viziune 

profesionistă. Acestea sunt informațiile pentru moment. Eu cred ca aceste 

proiecte se vor dezbate încă mult timp pînă la adoptare. Pentru următaorea 

șdeință poate voi veni cu detalii suplimentare la acest proiect. 

 

Nadejda Vieru: Care este termenul? 

 

Lilia Ioniță: Termenul pe care l-am fixat noi era, de fapt, 5 decembrie 

curent, însă, în cele mai bune tradiții, avizele încă nu au parvenit. După cum 

a dispus domnul ministru, noi nu vom merge mai departe pînă nu vom avea 

avizul de la Consiliului Europei în susținerea promovării acestui pachet de 

legi. 

 

Acțiunea 4.1.4(1)(5) – iarăși este vorba de același pachet de legi. Primul se 

referă la testul de integritate, mai nou e testul de integritate profesională. 

Acest proiect este în procedură de avizare. Cel de-al doilea se referă la testul 
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cu poligraf, avem deja avizul Procuraturii Generale, avem și de la instanțele 

judecătorești. Avem și de la CSJ care nu are nici o obiecție. 

 

Dina Rotarciuc: Poate asta e reacția la ceea ce s-a spus? 

 

Lilia Ioniță: Nu, că avizul a venit înainte. Asta am avut să vă zic. După ce 

vom avea expertize, avize, vom avea și reacția vis-a-vis de acestea. Voi veni la 

următoarea ședință cu noi detalii. Pentru noi era important ca acest proiect 

să fie elaborat, dezbătut. Conform Planului acesta trebuia prezentat 

Guvernului spre examinare și aprobare. Vedem deja cum reușim. 

 

Nadejda Vieru: Este cineva de la CNI? 

 

Stela Pavlov: De la CNI nu este, a fost făcută o solicitare la CNI pentru a-și 

desemna reprezentantul în Grupul de lucru. 

 

Nadejda Vieru: Dacă aveți întrebări la ceea ce s-a raportat... 

 

Lilia Ioniță: Proiectele de legi sunt încă pe pagina web a MJ, recepționarea 

opiniilor, sugestiilor, contribuțiilor încă continuă. 

 

Nadejda Vieru: Dna Rotarciuc, reprezentant al CSM. 

 

Dina Rotarciuc: Toate măsurile planificate sunt în vizor, cîte ceva facem, 

vom avea și rezultate. Astfel, consolidarea capacităților de asigurare a 

comportamentului anticorupție prin elaborarea unor recomandări 

metodologice. La moment lucrăm la elaborarea unor regulamente întru 

executarea noilor legi adoptate recent, nr. 153, 154. Aceste regulamente 

sunt toate în proces de elaborare. Se mai cerea organizarea unor mese 

rotunde. Avem aici reprezentantul INJ, statul nu acordă careva mijloace 

financiare pentru organizarea unor astfel de mese rotunde. În acest sens, 

suntem în proces de identificare a mijloacelor financiare. 

 

Acțiunea 4.2.4 – elaborarea conceptelor de promovarea a eticii profesionale și 

de sensibilizare a opiniei publice cu privire la etica profesională a 

reprezentanților sectorului justiției. Nu știu despre ce concepte s-a avut în 

vedere la elaborarea Planului, la pilonul acesta, știind ca avem Codul de 

etică, expertizat, cineva chiar spunea că la noi este mai bun decît în alte țări 

europene. În partea ce ține de promovarea eticii profesionale, noi avem la INJ 

seminarii, unde vin formatori de la CSM și instruiesc anume în domeniul 

eticii profesionale. De asemenea, ori de cîte ori mergem în fiecare colectiv sau 
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sunt invitați ei la noi, le amintim o dată în plus să țină cont de etică, le dăm 

și coduri. 

 

O altă acțiune se referă la publicarea de broșuri privind promovarea eticii 

profesionale a reprezentanților din sectorul justiției. Noi avem Codul de etică, 

întrebarea este: ce fel de broșuri mai trebuie noi să elaborăm și cu ce bani s-

o facem? Pentru așa ceva noi nu avem bani planificați și nici nu știu dacă 

cineva va mai planifica. 

 

Vera Macinskaia: Poate de apelat la organizații non-guvernamentale să se 

implice și să elaboreze aceste broșuri? 

 

Dina Rotarciuc: Eu nu cred că este nevoie. Dacă noi avem Codul de etică 

comentat, pentru ce ne mai trebuie broșuri? 

 

Lilia Ioniță: Acolo nu este vorba doar de codul de etică comentat, acolo este 

vorba despre anumite chestii de viață care se întîmplă (gen judecătorul care 

avea prieteni pe odnoklassniki sau să meargă judecătorul să cînte în cor cu 

procurori și ofițeri de urmărire penală sau să meargă în turnee, etc.). Asta 

era, de fapt, ideea. 

 

Dina Rotarciuc: Noi broșuri nu avem și nici nu știu dacă o să avem. Eu sunt 

împotriva la așa ceva. Consider că fiecare trebui să-și puna mintea la 

contribuție, iar dacă nu știu cum să procedeze, să întrebe de membrii CSM. 

 

Acțiunea 4.2.4(3) – realizarea spoturilor publicitare cu privire la activitatea 

instituţiilor din sectorul justiţiei şi publicarea acestora pe Internet, de ce să 

le facem noi? Le face societatea civilă (gen cele de la CSM realizate de 

Publika TV). 

 

Acțiunea 4.3.4(1) - efectuarea unui studiu privind oportunitatea modificării  

cadrului normativ care vizează publicarea şi mediatizarea hotărîrilor 

judecătoreşti privind condamnarea reprezentanților sectorului justiţiei 

pentru acte de corupţie. Cînd le vom avea atunci le vom mediatiza. Măsura e 

prevăzută pentru anul 2012. Anul acesta nu am avut cazuri de condamnare 

pentru acte de corupție. 

 

Vera Macinskaia: Trebuie să puneți pe site și să scrieți: nu-s, nu-s, nu-s și 

atunci va fi clat pentru toată lumea. 

 

Dina Rotarciuc: Există alt site: evaluez.eu și acolo o să fie și o să tot fie. Ce 

să vă zic, mă bucur, pe de o parte, că nu există condamnări pentru acte de 
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corupție, pe de altă parte, consider că sondajele nu au fost corecte. Totodată, 

mass-media nu contribuie la ridicarea imaginii justiției, însă în goana după 

reportaje incediare duce la scăderea imaginii justiției. 

 

Lilia Ioniță: De aceea este important ca CSM să colaboreze cu jurnaliștii 

pentru a schimba percepția față de justiție, să elaboreze programe care să 

ducă la creșterea încrederii față de justiție.  

 

Dina Rotarciuc: Noi lucrul acesta am început deja să-l facem cu presa. Noi 

suntem de acord să colaborăm și să răspundem corect la întrebări. 

Majoritatea jurnaliștilor nu sunt profesioniști, ei sunt în goană după senzații. 

Noi am propus să facem o emisiune ”Ora justiției” în cadrul cărei să vorbim 

despre toate problemele și realizările, însă sunt necesare mijloace financiare, 

ei nu fac nimic fără plată. 

 

Nadejda Vieru: INJ, dl Holban, vă rog. 

 

Vladimir Holban: Acțiunea 4.1.3(3) – organizarea trainingurilor pentru  

judecători şi procurori în vederea uniformizării practicii judiciare privind 

infracţiunile de corupţie. Noi anul acesta nu am putut să realizăm această 

măsură, deoarece nu era planificat. Ne-am planificat s-o implementăm la 

anul, în 2013. Conform Planului de formare continuă pentru 2013, aprobat 

la 20.08.2012, în 2013 vor fi realizate 6 seminarii de instruire a 100 de 

judecători. După Anul Nou vor fi stabilite concret datele și perioadele 

desfășurării respectivelor seminarii. Vor fi detașați atît procuror cît și 

judecători la aceste seminarii. 

 

Acțiunea 4.2.2(1) – elaborarea curriculei în domeniului eticii profesionale 

pentru reprezentanții sectorului justiției. Au fost planificate, pentru anul 

2013, 2 seminarii pentru 50 judecători, 2 seminarii pentru 60 procurori și 5 

seminarii pentru instruirea grefierilor, asistenților judiciari și personalului 

cancelariilor și arhivei. După Anul Nou vor fi stabilite concret datele și 

perioadele desfășurării respectivelor seminarii. 

 

Acțiunea 4.3.1(1) - elaborarea planului de instruire în domeniul combaterii 

corupţiei pentru reprezentanții sectorului justiţiei. Pentru 2013 sunt 

prevăzute desfășurarea a 4 seminarii pentru instruirea judecătorilor și 

procurorilor și 5 seminarii pentru instruirea grefierilor, asistenților judiciari 

și personalului cancelariilor și arhivei la acest capitol.  Avem deja formatori 

care vor instrui pe aceste subiecte cu mai puțină teorie, interactiv și sub 

aspect mai mult practic. 
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Stela Pavlov: Aș avea o rugăminte ca instituțiile responsabile de raportare 

să prezinte rapoartele anuale mai devreme, termenul limită este 11.01.2013 

pentru a se reuși aprobarea rapoartelor atît în grupul de lucru în luna 

ianuari și în Grupul de Coordonare în prima jumătate a lunii februarie 2013. 

 

 
S-a decis: 

 de a lua act de informaţia prezentată;  
 desfăşurarea următoarei şedinţe a Grupului de lucru pe data de 

31.01.2013, ora 15.00. 
 

 
 

 
Preşedintele Grupului                                    Secretarul Grupului 

  

____________________                                                    _________________ 

 

            Nadejda VIERU                                                 Stela PAVLOV  
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    Anexa nr. 1 

 

Lista persoanelor care au fost prezente la Şedinţa Grupului de Lucru pentru 

Pilonul IV 
 

Nr. 

 

Nume/Prenume Instituția 

 

 Membri cu drept de vot  

 

1. 

 

Lilia Ioniţă 

 

Ministerul Justiţiei 

 

 

2. 

 

Vladimir Holban 

 

Institutul Naţional al Justiţiei 

 

 

3. 

 

Margarita Andrieş 

 

Ministerul Finanţelor 

 

 

4. 

 

Nadejda Vieru 

 

Procuratura Generală 

 

 

5. 

 

Vera Macinskaia  

 

 

Curtea Supremă de Justiţie 

 

 

6. 

 

Dina Rotarciuc 

 

 

Consiliul Superior al Magistraturii 

 

7. 

 

Alexandru Carmanovici 

 

 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

 

8.  

 

Tatiana Bunduc 

 

 

Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

 

9. 

 

Lilia Caraşciuc  

 

Transparency International Moldova 

 

 Membru observator  

 

10. 

 

Traian Ţurcanu 

 

 

Ambasada SUA la Chişinău 

 Secretariatul  

 

11. 

 

Stela Pavlov 

 

Ministerul Justiției  
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