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Data: 30 aprilie 2013 

Ședința nr.: 3 

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

Moderator: Nadejda VIERU 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  
1. Alegerea Preşedintelui Grupului de lucru. 

2. Prezentarea informaţiei cu referire la: 

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

CAPC (Galina Bostan) 

-  Decizia cu privire la coordonatorul realizării acțiunii 4.3.3. p.2 

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

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

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

- 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) 

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

CNA (Valeriu Cupcea/Elena Bedros) 

3. Elaborarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013 - prezentarea stării de lucruri 

la zi; 

4. 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 12 membri 

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

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul 1. Alegerea Preşedintelui Grupului de lucru 

De către membrii grupului de lucru prezenţi la şedinţă au fost propuse pentru funcţia de preşedinte 

candidatura dlui Anatolie ŢURCAN şi cea a dlui Valentin COVALI. 

Decizie /Concluzie : Toți membrii prezenţi au votat unanim candidatura dlui Valentin COVALI ca 

preşedinte al Grupului de lucru pentru Pilonul II. 

Prezentarea informaţiei cu referire la: 

-  Realizarea studiilor prevăzute de acțiunile 4.1.5. p.1 și 4.3.2. p.1.  
CAPC (Galina Bostan) 

 

Subiectul 2. Prezentarea informaţiei cu referire la Realizarea studiilor prevăzute de acțiunile 4.1.5. p.1 

și 4.3.2. p.1.   

 

Galina BOSTAN 

Pentru realizarea a două studii prevăzute de acțiunile 4.1.5 p.1, 4.3.2 p.1, a fost obținut un grant de la 

Ambasada SUA la Chișinău. Ambele studii sunt practic finalizate. Studiul privind poligraful a fost 

efectuat de Mariana Kalughin și urmează a fi prezentat public pe 2 mai, orele 10.00 la Jolly Alon. Toți 

membrii grupului sunt invitați la prezentare. 

 

 
 

  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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Membrii grupului de lucru au fost invitați la data de 2 mai 2013, ora 10:00 la prezentarea primului 

studiu privind testarea benevolă cu aparatul poligraf, unde vor avea loc și dezbateri publice asupra 

acestui subiect. 

Studiul privind instrumentele de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiției și de 

prevenire a comportamentului corupțional este pe cale de a fi finalizat și va fi prezentat după data de 

15 mai 2013. Acesta este elaborat de Galina Bostan și Stela Pavlov. În acest context vreau să aduc 

felicitări elaboratorilor Strategiei - strategia a acoperit practic tot ce a fost cu caracter de recomandare 

în acest domeniu la nivel international. La formularea modelelor se va ține cont de recomandările din 

perspectiva statului și a societății civile, astfel ca acestea să fie posibil de implementat în Republica 

Moldova. 

 

Valeriu CUPCEA 

Acțiunea 4.3.3. p.2 – în acest sens, a fost elaborat un regulament de către CNA cu titlu de exemplu 

pentru celelalte instituții, care să fie aplicat în dependență de structura instituției respective. 

Regulamentul a fost aprobat la nivel de CNA, se bazează pe LeGea nr. 277 și este inspirat din practica 

României. Pentru autorități este o practică mai nouă, fiind mai tradițională pentru corporații.  

 

Acțiunea 4.1.5 p.5 – Informarea societății despre implementarea noilor instrumente de prevenire a 

imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiției și de prevenire a comportamentului corupțional. 

Acțiunea are un caracter continuu și se realizează de către instituțiile din sectorul justiției, în virtutea 

apariției noilor instrumente. Însă pentru CNA la moment este imposibil să monitorizeze ce fac alte 

instituții și să colecteze aceste date. Propunerea noastră a fost ca Ministerul Justiției să organizeze 

procesul de colectare a acestor date. 

 

Lilia IONIȚĂ 

Noi nu am putea acum să oferim un răspuns pozitiv acestei solicitări. E nevoie de mai mult timp 

pentru a analiza capacitatea internă și a vedea dacă putem face față acestei solicitări. 

 

Olivia PÎRȚAC 

La MJ există o deschidere față de solicitarea CNA, se dorește și se analizează posibilitatea creării unei 

rețele de comunicatori și administrarea acesteia – dar așteptăm ca noul proiect UE de acordare a 

asistenței în domeniul coordonării și monitorizării Strategiei să înceapă să activeze și să preia această 

activitate inclusiv. 

 

Asupra 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 se 

va discuta în ședința viitoare din cauza lipsei reprezentantului CSM, dnul Nichifor COROCHII. 

 

 

Valeriu CUPCEA 

Acțiunea 4.3.2 p.2 – acțiunea este dependentă de realizarea studiului CAPC, dar termenul este pînă în 

iunie inclusiv și se va reuși. Cu referire la acțiunea 4.3.4 p.3 – consider că mediatizarea nu este 

posibilă din lipsa unui mecanism stabilit. 

 

Subiectul 3. Elaborarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013 – 

prezentarea stării de lucruri la zi. 

 

Olivia PÎRȚAC 

Nu au fost prezentate detalii cu privire la elaborarea planului de activitate al grupului sectorial pentru 

anul 2013. 

 

Nadejda VIERU 

Este necesar ca membrii Grupului de lucru să remită Secretariatului informaţii timp de două săptămîni, 

privind elaborarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013 - prezentarea 

subacțiunilor în raport cu starea de lucruri actuală. 
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Decizie/Concluzie: Membrii Grupului de lucru vor remite Secretariatului informația solicitată pînă la 

20 mai 2013.  

 

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

şi a invitaţilor adiţionali. 

 

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.  

Membrii grupului au votat unanim data prezentării informațiilor Secretariatului pînă la 20 mai 2013.  

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

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

- S-a stabilit termenul limită 20 mai 2013 pentru prezentarea subacțiunilor întru elaborarea planului de 

activitate al grupului sectorial pentru anul 2013. 

- A fost stabilită data următoarei şedinţe - 31 mai 2013, ora 14:00. 

- Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite în timp util Secretariatului informaţia 

tipizată cu privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare confrom 

Metodologiei aprobate.  

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 31 mai 2013, ora 14:00 

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

- Subiecte de discutat:  

- Adoptarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013; 

- Selectarea priorităților pentru asistență externă pentru anul 2014; 

-  Prezentarea situației de implementare a acțiunilor CNI; 

- Efectuarea unui studiu privind instrumentele de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi 

de prevenire a comportamentului corupţional; 

- Informație privind elaborarea raportului intermediar 2013 pe pilonul IV. 

 

 

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 Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                                 Nadejda VIERU                                                                   Olivia PÎRȚAC 

                                                      

 

[ SFÂRȘIT ] 
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      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 Lilia IONIȚĂ  Ministerul Justiţiei 

2 Valeriu CUPCEA  Centrul Național Anticorupție 

3 Inga ALBU Uniunea Avocaților 

4 Vladimir BORDEA Serviciul de Informații și Securitate 

5 Valentin COVALI Consiliul Superior al Procurorilor 

6  Nadejda VIERU Procuratura Generală 

7 Vladimir HOLBAN Institutul Naţional al Justiţiei 

8 Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

9 Galina BOSTAN Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 

10 Tatiana BUNDUC Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

11 Iulia SÎRCU Curtea Supremă de Justiție 

12 Eugeniu ȘEVCIUC Ministerul Afacerilor Interne 

   

 B. Membrii observatori  

 Traian ȚURCANU Ambasada SUA la Chișinău 

C. Membrii invitați  

   

D. Secretariat  

 Olivia PÎRȚAC Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

2 Adela GRICIUC Comisia Națională de Integritate 

3 Anatolie ŢURCAN Consiliul Superior al Magistraturii 

4 Lilia CARAȘCIUC Transparency Internațional-Moldova 

 

 

 
Ex. Angela MAZÎLU 

 


