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Secretariatul Grupurilor de lucru  pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

       

 

Data: 22 martie 2013 

Ședința nr. 2 (2013) 

Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Valentin COVALI 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Prezentarea informaţiei cu referire la gradul de realizare a acţiunilor nerealizate sau realizate 

parțial în anul 2012 după cum urmează: 

 

1)  4.1.1.p.1 – MJ (Lilia IONIȚĂ) 

2)  4.1.2.p.2  – CNI (Adela Griciuc) 

3)  4.1.3. p.1. – MJ (Lilia Ioniță) 

4)  4.1.4. p.5. – MJ (Lilia Ioniță) 

5)  4.1.5. p.1. – CAPC (Galina Bostan) 

6)  4.1.5. p.6. – MJ (Lilia Ioniță) 

7)  4.3.2. p.1. – CAPC (Galina Bostan) 

8)  4.3.3. p.2. – CSM (Anatol Țurcan) 

9)  4.3.4. p.1. – CSM (Anatol Țurcan) 

 

Prezentarea planurilor cu privire la implementarea următoarelor acțiuni: 

10)  4.1.2. p.6. – CNI (Adela Griciuc) 

11)  4.1.4. p.2. – CSM (Anatol Țurcan) 

12)  4.2.4. p.1. – CSM (Anatol Țurcan) 

13)  4.2.4. p.2. – CSM (Anatol Țurcan) 

14)  4.2.4. p.3. – CSM (Anatol Țurcan) 

 

2. Elaborarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013, stabilirea termenelor-

limită de prezentare a informației; 

 

3. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, 

precum şi a invitaţilor adiţionali. 

 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 16 membri cu drept de vot au fost prezenţi 8 membri 

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

 

II. Deliberări conform Agendei  

 Alegerea Preşedintelui ședinței 

 

 

 

  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” 
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În lipsa preşedintelui grupului - dnei Nadejda VIERU și a vice-președintelui – dna Lilia IONIȚĂ, 

membrii grupului de lucru prezenţi la şedinţă l-au propus pe dl. Valentin COVALI pentru funcţia de 

președinte de ședință 

Decizie: Toti membrii prezenţi au votat unanim candidatura dlui Valentin COVALI ca preşedinte al 

șednței Grupului de lucru pentru Pilonul IV. 

 

Subiectul 1. Prezentarea informaţiei cu referire la gradul de realizare a acţiunilor nerealizate sau 

realizate parțial în anul 2012. 

Membrii instituţiilor responsabile de realizarea acţiunilor menţionate în agendă au expus comentarii pe 

seama realizării acestora: 

 

Veronica RUSU (MJ)  

 

Acţiunea  4.1.1.p.1 – Modificarea cadrului normativ în vederea simplificării modului de calculare  a 

salariului și reevaluării garanțiilor sociale ale actorilor din sectorul justiției. 

Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege pentru remunerarea judecătorilor. Ulterior a fost 

înaintată o inițiativă legislativă de către Președinte, care a fost adoptată în prima lectură. În acest 

context a fost menționat faptul că există un proiect de majorare a salariilor grefierilor, secretarilor 

instanțelor de judecată, proiectul urmează sa fie transmis pentru avizare și, de asemenea, va fi raportat 

la acțiunea respectivă. În concluzie, în proiectul de lege înaintat, nu se conțin două categorii de actori 

(procurorii și ofițerii de urmărire penală), dar aceștia urmează să fie incluși ulterior. 

 

Acţiunea 4.1.3 p.1 –  în acest sens au fost elaborate două proiecte de lege, Legea privind testarea 

integrității profesionale și Legea privind modificarea și completarea unor acte legislative. Proiectele au 

fost transmise pentru avizare, au fost plasate pe site-ul Ministerului Justiție pentru coordonare 

instituțiilor interesate, săptămîna viitoare va avea loc ședința grupului de lucru și ulterior vor fi 

transmise pentru expertizare internațională. 

 

Acţiunea 4.1.4 p.5 – pentru executarea acțiunii a fost constituit un grup de lucru pentru elaborarea 

modificărilor legislației în vederea implementării măsurilor anticorupție, inclusiv în vederea elaborării 

cadrului normativ care să reglementeze aplicarea testului de integritate reprezentanților sectorului 

justiției. 

 

Acţiunea 4.1.5 p.6 - – pentru executarea acțiunii a fost constituit un grup de lucru pentru elaborarea 

modificărilor legislației în vederea implementării măsurilor anticorupție, inclusiv în vederea elaborării 

cadrului normativ care să reglementeze obligația de testare cu poligraf a candidaților la funcțiile de 

judecător, procuror și ofițer de urmărire penală. 

 

Olivia PÎRȚAC 

Acţiunea 4.1.2 p.2. – dna Adela GRICIUC lipsește, dar a  transmis în scris informația cu privire la 

această acțiune:  au fost numiți membrii Comisiei Naționale de Integritate, ultimul membru a fost numit 

dnul Strătilă Victor la data 28 februarie 2013, prin Hotărîrea  Parlamentului nr. 54. Referitor la 

personalul selectat, la moment sunt 12 unități. La ultimul concurs anunțat (pînă la 15 martie) a fost 

declarat un castigator. 

De asemenea, dna Griciuc ne-a anunțat despre desfășurarea unor instruiri pentru colectorii declarațiilor 

de venituri și avere – în cooperare cu Cancelaria 90 de persoane au beneficiat de instruire. 

 

Olivia PÎRȚAC 

Dna Bostan lipsește, dar avem informația că următoarele 2 acțiuni sunt realizate de CAPC (Centrul de 

Analiză și prevenire a corupției): 

Acţiunea 4.1.5 p.1- Efectuarea unui studiu privind instrumentele de prevenire a imixtiunii în activitatea 

de înfăptuire a justiției și de prevenire a comportamentului corupțional și Acţiunea 4.3.2 p.1 – 
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Efectuarea unui studiu privind testarea benevolă cu aparatul poligraf a reprezentanților sectorului 

justiției.  

În acest sens, a fost încheiat un acord cu Ambasada SUA în Republica Moldova. Experții CAPC 

lucrează la elaborarea studiului, care, conform termenelor, vor fi gata pînă la 15 aprilie 2013. 

 

Anatol ȚURCANU 

Cu privire la următoarele Acţiuni 4.3.3 p.2, 4.3.4 p.1,  4.1.4 p.2, 4.2.4 p.1, 4.2.4 p.2, 4.2.4 p.3, se va 

discuta în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Pentru moment ele nu s-au discutat și nu sunt 

informații de raportat. 

 

Concluzie: Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite Secretariatului documente 

probatoare cu privire la realizarea acţiunilor menţionate, conform Metodologiei aprobate. 

 

Subiectul 2. Elaborarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013, stabilirea 

termenilor-limită de prezentarea informației. 

 

Olivia PÎRȚAC: Este necesar ca membrii Grupului de lucru să remită Secretariatului informaţii 

privind subacţiunile şi termenii acestora în vederea realizării acţiunilor incluse în Planul de activitate al 

grupului de lucru pentru anul 2013. 

 

Subiectul 3. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, 

precum şi a invitaţilor adiţionali. 

 

Olivia PÎRȚAC: 

Ziua selectată pentru ședințele grupului – joia – nu este prea reușită, or, joia constant sunt numite alte 

ședințe (cu periodicitate stabilă, în special a executorilor judecătorești) și sunt mari probleme cu 

identificarea unei săli. E necesar să identificăm o altă zi convenabilă, un alt principiu regulat de 

desfășurare a ședințelor. 

 

S-au propus două opțiuni: ultima vineri ora 14.00 sau ultima marți a lunii la ora 15.00. În urma votului 

s-a decis cu majoritate de voturi ultima vineri ora 14.00. Însă dacă desfășurarea va fi dificilă, atunci 

ședința se va desfășura în ultima marți a lunii la ora 15.00. 

 

Şedinţa următoare urmează a fi desfăşurată la data de 30 aprilie 2013.  

 

Decizie/: Membrii Grupului de lucru au votat cu majoritate de voturi faptul ca ședințele grupului să 

aibă loc în ultima vineri a lunii la ora 14.00 

 

III. Decizii/concluzii ale Grupului de lucru  

- A fost apreciat gradul de realizare al acţiunilor incluse pe ordinea de zi. 

- S-a decis ca ședințele grupului să aibă loc în ultima vineri a lunii la ora 14.00. 

- A fost stabilită data următoarei şedinţe - 30 aprilie 2013, ora 15:00. 

- 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  

- Data: 30 aprilie 2013, ora 15:00 

- Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

- Subiecte de discutat:  

Prezentarea informaţiei cu referire la: 

1. Realizarea studiilor prevăzute de acțiunile 4.1.5. p.1 și 4.3.2. p.1.  

CAPC (Galina Bostan) 
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2. Decizia cu privire la coordonatorul realizării acțiunii 4.3.3. p.2 

CNA (Valeriu Cupcea/Elena Bedros), CSM (Nichifor Corochii) 

3. Decizia cu privire la coordonatorul realizării acțiunii 4.1.5. p.5 

MJ (Lilia Ioniță/Olivia Pîrțac), CNA (Valeriu Cupcea/Elena Bedros) 

4. Situația și planul de realizare a acțiunilor: 4.3.4. p.1., 4.1.4. p.2., 4.1.5 p.7, 4.2.4. p.1., 4.2.4.    

p.2., 4.2.4. p.3., 4.3.4 p.2 și 4.3.4 p.3 CSM (Nichifor Corochii) 

5. Situația și planul de realizare a acțiunilor 4.3.2. p.2. și 4.3.3 p.4 

CNA (Valeriu Cupcea/Elena Bedros) 

 

 

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  

 

       Preşedintele ședinței                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                                 Valentin COVALI                                                                 Olivia PÎRȚAC 

                                                      

 

[ 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 Veronica RUSU  Ministerul Justiţiei 

2 Elena BEDROS  Centrul Național Anticorupție 

3 Anatolie ŢURCAN Consiliul Superior al Magistraturii 

4 Valentin COVALI Consiliul Superior al Procurorilor 

5 Ana CUȘNIR  Procuratura Generală 

6 Eugeniu ȘEVCIUC Ministerul Afacerilor Interne 

7 Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

8 Tatiana BUNDUC Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

 B. Membrii observatori  

 Traian ȚURCANU Ambasada SUA la Chișinău 

C. Membrii invitați  

   

D. Secretariat  
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 Natalia CRISTIAN Secretariatul Grupurilor de lucru 

 Olivia PÎRȚAC Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Vladimir HOLBAN Institutul Naţional al Justiţiei 

2 Vera MACINSKAIA Curtea Supremă de Justiție 

3 Alexandru CARMANOVICI Serviciul de Informații și Securitate 

4 Inga ALBU Uniunea Avocaților 

5 Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

6 Adela GRICIUC Comisia Națională de Integritate 

7 Lilia CALAȘCIUC Transparency Internațional-Moldova 

8 Galina BOSTAN Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 

Ex. Angela MAZÎLU 


