
Data: 20 decembrie 2013 

Ședința nr.: 9 

Locul desfășurării: Sala mare (et. 2), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Gheorghe Malic, Președinte al Grupului de lucru pentru Pilonul IV 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

 

15:00 – 15:45 

 

 Prezentarea situației privind nivelul de realizare a acțiunilor pînă în  

trimestrul IV 2013 pentru Pilonul IV. 

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

Acțiunea 4.1.5 punct. 8 

Organizarea cursurilor de instruire a personalului privind utilizarea aparatului 

poligraf de detecție a comportamentului simulat 

Termenul de realizare -  Trimestrul III 2013-II 2014 

 

Acțiunea 4.3.2 punct. 3 

Elaborarea şi aplicarea unui mecanism de încurajare a testării benevole cu 

aparatul poligraf și mediatizarea utilizării acestuia 

Termenul de realizare -  Trimestrul III 2013- IV 2016 

 

Acțiunea 4.3.3 punct. 3 

Organizarea şi desfăşurarea cursurilor cu privire la instituţia avertizorilor de 

integritate pentru reprezentanții sectorului justiţiei 

Termenul de realizare -  Trimestrul III 2013- IV 2016 

 

Raportor: Dumitru VISTERNICEAN 

 

INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI:  

 

Acțiunea 4.2.3. p. 2- Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire a 

membrilor organelor abilitate cu investigarea abaterilor de la etica profesională 

Termenul de realizare -  Trimestrul III 2013- IV 2016 

 

Acțiunea 4.3.1. p. 2 – Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire în 

domeniul combaterii corupţiei pentru reprezentanții sectorului justiţiei 

 Termenul de realizare -  Trimestrul III 2013- IV 2016 

 

Raportor: Iulia GORBATENCO 

MINISTERUL FINANȚELOR 

 

Acțiunea 4.1.1 punct. 2  

 Creșterea graduală a salariilor actorilor din sectorul justiției. 

Termenul de realizare: Trimestrul IV 2012- IV 2016 

Raportor: Margarita ANDRIEȘ 

 

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” 

 

 

 



MINISTERUL JUSTIȚIEI 

 

Acțiunea 4.1.4 punct. 6  

Monitorizarea implementării prevederilor privind  testul de integritate 

Termenul de realizare: Trimestrul I 2013- IV 2016 

Raportor: Rodica CROITORU 

 

Acțiunea 4.2.5 punct. 2 

Încurajarea societăţii civile de a monitoriza activitatea reprezentanților 

sectorului justiţiei; participarea societăţii civile la procesul de monitorizare 

Termenul de realizare: Trimestrul III 2013- IV 2016 

Raportor: Daniela VIDAICU  

 

 

 

15:45– 16:00 

Discuții cu privire la Planul de activitate al grupului pentru coordonarea şi 

monitorizarea Pilonului IV al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei, 

acțiuni prevăzute pentru anul 2014. 

 

  

 

16:00-16:15 

 

Modificarea Metodologiei de monitorizare a planului de acțiuni. 

 

Olivia PÎRȚAC - Expert coordonare și monitorizare, Proiect UE „Suport în 

coordonarea implementării reformei în domeniul justiției” 

 

16:15-16:30 Discuții generale cu privire la propunerile membrilor grupului de 

coordonare și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

 

I. Informații administrative 

a. Informații despre stabilirea cvorumului:  10 membri prezenți din numărul total de 16 membri cu drept 

de vot; 

b. Informații despre aprobarea Agendei:  numărul de voturi întrunite- unanim. 

c. Alegerea președintelui ad-hoc al ședinței din 20.12.2013- Gheorghe Malic, MAI 

II. Deliberări conform Agendei   

Doina Cazacu: 

Pe motivul lipsei președintelui ședinței, Dnei Nadejda Vieru și a vicepreședintelui ședinței, Dnei Lilia 

Ioniță, se propune alegerea președintelui ad-hoc pentru ședința din 20.12.2013. se propune candidatura 

Dlui Malic Gheorghe. 

Concluzie: votat unanim 

 

Subiectul I. Prezentarea situației privind nivelul de realizare a acțiunilor pînă în  trimestrul IV 2013 

pentru Pilonul IV. 

 

Gheorghe Malic: 

Primul raportor este Consiliul Superior al Magistraturii, care lipsește, astfel se propune ca subiectele ce țin 

de CSM să treacă în agenda ședinței viitoare.  

Concluzie: votat unanim 

 

Visternicean Natalia: 

Acțiunea 4.2.3. p. 2- Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire a membrilor organelor abilitate cu 

investigarea abaterilor de la etica profesională.Termen ul de realizare -  Trimestrul III 2013- IV 2016 



Pentru anul 2014 a făcut planul pentru formarea continuă, fiind inclus subiectul dat. Vor fi instruiți 

procurori, judecători, fiind discutat acest subiect cu reprezentanții CSM și CSP. 

Gheorghe Malic: 

Care sunt aceste organe în ce formă se desfășoară cursurile respective? 

Visternicean Natalia: 

În 2013 nu s-au desfășurat astfel de seminare. 

Doina Cazacu: 

Poate fi considerată acțiunea ca fiind nerealizată? 

Gheorghe Malic: 

Trebuie concretizate organele care vor fi instruite. Sunt comisii de etică ș.a. Care este opinia grupului de 

monitorizare? 

Doina Cazacu: 

Este o acțiune cu o perioadă lungă de realizare, pînă în 2016, la moment nu este realizată. Se va forma un 

grup de lucru pentru a modifica cadrul normativ, cît și codurile de etică. 

Olivia Pîrțac: 

Această acțiune este conexă cu altele. 

Gheorghe Malic: 

La moment acțiunea nu este realizată. 

Olivia Pîrțac: 

Nu putem pune în discuție o acțiune care începe să fie realizată în trimestrul III 2013, conform 

Metodologiei trebuie să analizăm ce și-a planificat INJ pentru 2013. Aprecierea acțiunilor cu termen lung 

de implementare, se face în funcție de perioada raportată, dacă nu și-au planificat nimic, nu poate fi 

calificată la fiind nerealizată. 

Galina Bostan: 

Nu cred că este necesar la această etapă să fie discutată o astfel de acțiune. 

Gheorghe Malic: 

La moment, dacă se raportează, dacă sunt create organele- Comisiile de etică, cel puțin trebuia să fie un 

proces verbal sau un grup de lucru creat sau un caiet de sarcini. 

Olivia Pîrțac: 

Potrivit Regulamentului, acțiunea este nerealizată dacă nu s-au întreprins măsuri semnificative pentru 

respectiva acțiune, deși acestea trebuiau întreprinse, conform planului de activitate al instituție și/sau nu au 

fost întreprinse în termenii prevăzuți de Strategie și a Planului de acțiuni. Este mai bine de a face act de 

această acțiune, dacă nu cunoaștem planul INJ. 

Gheorghe Malic: 

Termenul are două limite- început și sfîrșit. 

Olivia Pîrțac: 

Acțiunea nerealizată se marchează cu roșu, culoarea roșie este una de alertă ce indică o situație rea. Cînd 

este într-adevăr termenul mic, dar dacă putem la o acțiune care are un termen foarte mare de implementare 

să o calificaăm ca fiind nerealizată, atunci distorsionăm Regulamentul.   

Gheorghe Malic: 

Propunerea este de a stabili că acțiunea nu  a început a fi realizată și în funcție de adresarea viceministrului 

Ministerului Justiție, de a crea un grup de lucru pentru realizarea și acțiunilor conexe. Nu există așa 

calificativ- acțiunea nu a demarat. 

Se pune la vot trecerea subiectului pentru agenda viitoare.  

Olivia Pîrțac: 

Cînd nu se poate lua o decizie, se ia act de cunoștință. INJ va face un raport, cu documente probante. 

Gheorghe Malic: 

S-a votat că nu este realizată. 

Visternicean Natalia: 

Acțiunea 4.3.1. p. 2 – Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul combaterii 

corupţiei pentru reprezentanții sectorului justiţiei,  Termenul de realizare -  Trimestrul III 2013- IV 2016 

S-au organizat 16 seminare pe parcursul anului 2013, fiind instruiți 592 de participanți, dintre care 



procurori 192, judecători-112, asistenți judiciari- 192, grefieri - 90 și ofțerii de urmărire penală- 95, alte 

categorii- 10 persoane. 

Doina Cazacu: 

O întrebare de precizare: cursurile s-au desfășurat la subiectul combaterea corupției? 

Visternicean Natalia: 

Da. 

Doina Cazacu: 

Se propune schimbarea calificativului în- realizat pentru perioada de raportare, fiindcă este o acțiune 

continuă. 

Gheorghe Malic: 

Mai mult ca atît, nu este indicat numărul de cursuri și numărul de beneficiari. Astfel acțiunea este 

realizată. La MAI de asemenea s-au făcut cursuri. 

Se pune la vot: votat unanim 

Concluzie: acțiunea este realizată. 

 

MINISTERUL FINANȚELOR 

Acțiunea 4.1.1 punct. 2 Creșterea graduală a salariilor actorilor din sectorul justiției. Termenul de 

realizare: Trimestrul IV 2012- IV 2016 

Margarita Andrieș: 

Ministerul Finanțelor este coraportor, responsabil fiind Ministerul Justiției. Actorii care sunt în sectorul 

justiției sunt: procurorii, judecătorii, ofițerii de urmărire penală și colaboratorii CNA. Pe parcursul anului 

2013, salariile demnitarilor cu funcții publice au fost majorate cu 35%, în această categorie au intrat și 

procurorii și judecătorii. A fost stabilit sporul la salariu pentru colaboratorii din domeniul combaterii 

corupției, respectiv CNA. Salariul judecătorilor, se discută astăzi în Parlament, fiind în ordinea de zi  

Legea cu privire la salarizarea judecătorilor. Din proiectul Legii, cuantumul salariului judecătorului va fi 

calculat din salariul mediu  pe economie, înmulțit la coefiectul nivelului  instanței de judecată în care 

activează și vechimea în serviciu în calitatea de judecător. Dacă legea va intra în vigoare, pentru 2014 sunt 

prevăzuți în bugetul de stat circa 43 mln lei. În ceea ce privește alți actori nu sunt elaborate nici propuse 

careva modificări, aici se au în vedere procurorii sau ofițerii de urmărire penală. În categoria de "actori" nu 

este prevăzută o listă exhaustivă. 

Gheorghe Malic: 

Este o întrebare: creșterea gradual a salariilor actorilor, respectiv pentru toți actorii? Dar nu doar selectiv, 

anumitor actori, sub acest aspect problema nu este soluționată cu ofițerii de urmărire penală. 

Doina Cazacu: 

Putem considera acțiunea ca fiind realizată parțial pentru perioada de raportare? 

Gheorghe Malic: 

Ce ține de ofițerii de urmărire penală nu este realizat nimic. 

Galina Stratulat: 

S-a făcut referire la existența unui act legislativ, dacă în acest act sunt indicate categoriile cărora urmează 

să le fie majorate salariile? În CNA, de asemenea activează ofițeri de urmărire penală? 

Margarita Andrieș: 

Acest subiect poate să-l cunoască Ministerul Justiției, care răspunde de cadrul legislativ, iar de salarizare 

răspunde Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

Doina Cazacu: 

Mai multe date poate cunoaște Ministerul Justiției, care poate fi invitat în ședința viitoare.  

Gheorghe Malic: 

Se propune de a face o interpelare către Ministerul Justiției, să ne informeze care este situația cu ofițerii de 

urmărire penală.  

Valentin Cocârlă: 

În lipsa reprezentantului Ministerul Justiției nu consider necesar de a face o interpelare, este cazul de a fi 

invitat și tocmai după aceasta, în lipsa unui răspuns să fie adresată solicitarea în scris. Informația urmează 

a fi corelată cu raportorul de la Ministerul Justiției. 



Olivia Pîrțac: 

Trebuie stabilit actorii care beneficiază, iar grupul trebuie să-i identifice, puteți să interpretați, conform p. 

30 a)  al Regulamentului. 

Doina Cazacu: 

Indicatorul de performanță este procentul de majorare al salariului. 

Gheorghe Malic: 

Se pune la vot adresarea demersului. 

Pentru: 5 

Abțineri: 4 

Contra-1 

Doina Cazacu: 

Propunerea este de a include în agenda din ședința viitoare acest subiect, fiind invitat reprezentantul 

Ministerului Justiției pentru a da explicații. 

Gheorghe Malic: 

Agenda este déjà aprobată pentru astăzi, fiind admis ca și raportor Ministerul Finanțelor. 

Valentin Cocârlă: 

Nu se poate modifica Strategia, este cazul de a asculta Ministerul Justiței, după care se poate face 

interpelare oficială. 

Ianina Spinei: 

Acțiunea nu poate fi comsiderată ca fiind nerealizată, în cazul în care deja au avut loc majorări. Este 

imposibil ca salariul să crească simultan. 

Gheorghe Malic: 

Trebuia de mărit la toți actorii. 

Daniela Vidaicu: 

Propun ca la ședința viitoare să invitați Ministerul Justiției pentru a clarifica situația, deoarece este o altă 

acțiune 4.1.1. p. 1 care prevede modificarea cadrului normativ. 

Cazacu Doina: 

Se va face solicitarea în scris și va fi expediat răspunsul Ministerul Justiției tuturor membrilor grupului de 

coordonare. 

Rodica Croitoru: 

Acțiunea 4.1.4 punct. 6  

Monitorizarea implementării prevederilor privind testul de integritate, Termenul de realizare: Trimestrul I 

2013- IV 2016.  

A fost modificată legea și a fost adoptată în prima lectură, nu a fost posibilă monitorizarea, pentru că este 

necesar cel puțin 6 luni după adoptare, pentru ca aceasta să poată fi monitorizată.  Acțiunea este contiuă, 

pînă în 2016. Ministerul Justiției nu va putea să realizeze o monitorizare a tuturor instituțiilor vizate, fiind 

necesară o colaborare inter-instituțională sau sprijinul extern.  

Gheorghe Malic: 

Implementarea presupune perioada de la momentul apariției ideii, pînă la implementare, deci este cadrul 

legal, totodată are loc și monitorizarea, consider că este realizată la momentul raportării. 

Valentin Cocârlă: 

Nu cred că este corect de a califica astfel, monitorizarea presupune din momentul implementării. 

Gheorghe Malic: 

Monitorizare nu de la momentul adoptării legii, de la începutul implementării. 

Cazacu Doina: 

Indicatorii de performanță presupun monitorizare desfășurată, raport de monitorizare efectuat. 

Gheorghe Malic: 

Rapotul final se va realiza în 2016. 

Se propune ca fiind realizată pentru perioada de raportare: 

Concluzie: 

Pentru- 5 

Abțineri- 4 



Contra-1. 

Daniela Vidaicu: 

 Acțiunea 4.2.5 punct. 2 Încurajarea societăţii civile de a monitoriza activitatea reprezentanților sectorului 

justiţiei; participarea societăţii civile la procesul de monitorizare. Termenul de realizare: Trimestrul III 

2013- IV 2016. 

Acesată activitate demarează în trimestrul II 2013 pînă în 2016, Ministerul Justiției colaborează cu 

societatea civilă de la începutul realizării strategiei. În toate grupurile de lucru fac parte membri ai 

societății civile, Ministerul Justiției a dezvoltat o platformă de comunicare cu societatea civilă, fiind cel 

puțin 2 întîlniri anuale, find discutate progresele, problemele etc. ultima întrunire a avut loc pe 17.12.2013. 

Lista de priorități elaborată în cadrul grupurilor de lucru pentru 2014 a fost prezentată donatorilor și 

societății civile. Numărul  de colaborări semnate, care reprezintă un indicator de performanță pentru 

această acțiune, este 3 memorandumuri de colaborare, care se planifică de a fi majorat. Monitorizarea este 

realizată de către Promo Lex, care  este un mecanism aparte, pe lîngă cel al Ministerului Justiției. 

Rapoartele Promo Lex sunt publice. Pentru anul viitor se propune colaborarea cu Promo Lex, care vor 

elabora unele chestionare pe acțiuni. Evaluez.eu, creat de o societate obștească, este un site ce permite 

monitorizarea judecătorilor, iar un raport privind monitorizarea va fi prezentat în 2014. Pe site-ul 

Ministerul Justiției este plasat un chestionar, care a fost realizat de Centrul de prevenire și combatere a 

corupției, fiind întocmit un raport. Pentru 2014  se propune îmbunătățirea colaborării.  

Doina Cazacu: 

Se propune atribuirea calificativului "realizat pentru perioada de raportare", cu prezentarea actelor 

confirmative. 

Daniela Vidaicu: 

Se realizează un raport la acest subiect, în 2014 va fi plasat pe site-ul Ministerului Justiției. 

Concluzie: votat unanim- acțiune realizată pentru perioada de raportare. 

 

Subiectul II. Discuții cu privire la Planul de activitate al grupului pentru coordonarea şi 

monitorizarea Pilonului IV al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei, acțiuni prevăzute 

pentru anul 2014. 

 

Doina Cazacu: 

Planul de activitate care a fost expediat și urmează a fi completat de instituțiile implementatoare. Trebuie 

completat pînă la sfîrșitul acestui an, cel tîrziu.  

 
Subiectul III. Modificarea Metodologiei de monitorizare a planului de acțiuni. 

Olivia PÎRȚAC - Expert coordonare și monitorizare, Proiect UE „Suport în coordonarea implementării reformei în 

domeniul justiției” 

 

Olivia Pîrțac: 

Sistemul de coordonare funcționează din 2012, există Regulament, Metodologie și în acest termen am 

analizat care lucruri ar trebui ajustate. Propunerile sunt prezentate, fiind expediate în prealabil.  

Prima modificare la Metodologie se referă la termenul de prezentare a instituțiilor implementatoare. S-a 

redus termenul de 3 zile, pentru a le respecta aceasta îi va ajuta. Punctul .24 se referă la adaptarea 

procedurilor de apreciere a acțiunilor. Acestea se referă la  împărțirea acțiunilor, acum să fie 3 categorii: 

acțiuni scadente- termenul de implementare a expirat, acțiuni cu caracter continuu- acțiuni care conform 

planului de implementare nu a expirat , însă specificul acțiunii solicită ca implementarea deplină să fie 

repetată, acțiunea cu termen mai mare de implementare- acțiuni care conform planului de implementare nu 

a expirat și nu sunt acțiuni continue. La acțiunile continue- instruirile, privirea mai obiectivă, cu termen 

mai mare de realizare- construcțiile, renovările.   

Se adaugă despre care s-a vorbit, acţiune irelevantă (desuetă, după caz) - acţiunea nu a fost realizată 

conform termenelor, obiectivului și indicatorilor de rezultat prevăzute de Strategie şi Planul de acţiuni, 

pentru că, în condițiile actuale, realizarea acțiunii nu este necesară și ar fi formală, implicând cheltuieli 

nejustificate sau, în general, realizarea acțiunii este imposibilă în virtutea circumstanțelor obiective create. 



Aceste acţiuni se marchează în rapoarte cu culoare portocalie. ” 

1) la punctul 25, textul primei fraze se substituie cu textul „Nivelul de implementare a acțiunilor cu 

caracter continuu și a acțiunilor cu termen de realizare mai mare se apreciază în baza planului de 

implementare al acțiunii respective stabilit de instituția responsabilă, a altor planuri de activitate ce 

vizează realizarea acțiunii respective sau, în lipsa acestora, a estimării unui plan rezonabil de 

implementare adecvată a acțiunii în cadrul termenului stabilit de Planul de acțiuni.”; 

2) la punctul 25, după ultima propoziție punctul se substituie cu punct-virgulă și se adaugă 

textul „ – n/a (nu se aplică), dacă în baza planificărilor stabilite de instituția responsabilă, și a estimării 

unui plan rezonabil de implementare adecvată a acțiunii respective, nu s-a desfășurat nicio acțiune de 

implementare, termenul stabilit de Planul de acțiuni permițând ca acțiunea să fie realizată deplin la o etapă 

ulterioară.”; 

3) punctul 26 se exclude; 

4) la punctul 30, la lit. a) și lit. b) textul „intermediare și anuale” se substituie cu textul 

„semestrial”, iar la lit. c) textul „rapoarte de monitorizare anuale generale” se substituie cu textul „rapoarte 

de monitorizare generale (anual)”; 

5) punctul 33 va avea următorul cuprins: „Instituțiile responsabile prezintă rapoarte 

semestrial, reflectând evoluțiile cu privire la implementarea Planului de acțiuni și a Strategiei. Raportul 

cuprinzând progresul și evoluțiile până la data de 30 iunie a anului se prezintă până la data de 15 iulie a 

anului în care se raportează, iar raportul cuprinzând progresul și evoluțiile până la data de 31 decembrie a 

anului se prezintă până la data de 15 ianuarie a anului următor.”  

6) la punctul 34, după cuvântul „prezintă” se adaugă cuvântul „semestrial”; 

7) la punctul 34, 35, 36, 37 textul „intermediare și anuale” se exclude;  

8) la punctul 37, la sfârșit, după punct, se adaugă textul „Partea tabelară se structurează în 3 secțiuni: I. 

Acțiuni scadente în perioada raportată; II. Acțiuni cu caracter continuu în perioada raportată; III. Acțiuni 

cu termen mai mare de realizare.”; 

9) la punctul 38, cuvântul „intermediar”, iar la punctul 39, cuvântul „intermediare” se substituie cu textul 

„cuprinzând evoluțiile până la data de 30 iunie”;  

10) la punctul 40, cuvântul „anual”, iar la punctul 41, cuvântul „anuale” se substituie cu textul 

„cuprinzând evoluțiile până la data de 31 decembrie”; 

11) la punctul 42 cuvântul „anual”, precum și cuvântul „anuale”, la punctul 43 cuvântul 

„anual”, iar la punctul 45 textul „anual pentru anul precedent”, se exclud; 

12) la punctul 46, tabelul se substituie cu tabelul următor: 
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13) punctul 47 va avea următorul cuprins: „Cerinţe ce urmează a fi respectate la îndeplinirea tabelului: 

în coloana 1: se indică numărul domeniului de intervenție, numărul și denumirea acţiunii raportate, 

conform Planului de acţiuni; 

în coloana 2: se transpun din Planul de acțiuni instituțiile responsabile pentru acţiunea raportată; 

în coloana 3: se transpun din Planul de acțiuni indicatorii pentru acţiunea raportată; 

în coloana 4: se indică termenul prevăzut de Planul de acțiuni pentru implementarea acţiunii raportate; 

în coloana 5: se descriu măsurile întreprinse întru implementarea acţiunii respective cu indicarea perioadei 

de timp în care au fost îndeplinite. Acestea sunt expuse clar, concludent, descrierea conținând o estimare 

cantitativă şi calitativă raportată la indicatorii prevăzuţi. În cazul în care conform Planului de acțiuni sunt 

mai multe instituţii responsabile pentru realizarea acțiunii, în descriere sunt specificate măsurile 

întreprinse de fiecare instituție în parte. 

în coloana 6: se indică nivelul de implementare a acţiunii estimat de raportor, conform prevederilor 

prezentei Metodologii: acţiune realizată, acţiune realizată parțial, acţiune nerealizată, acțiune irelevantă; 

acţiune realizată (pentru perioada de raportare), acţiune realizată parțial (pentru perioada de raportare), 

acţiune nerealizată (pentru perioada de raportare), n/a (nu se aplică). 

în coloana 7: pentru acțiunile realizate nemijlocit de instituțiile responsabile se indică mijloacele 

financiare alocate și aprobate în bugetul anual. De asemenea, se indică cheltuielile reale bugetate, care au 

fost incluse în rapoartele financiare. În cazul în care acțiunea se realizează cu alocări suplimentare 

suportului bugetar, se indică și se descrie natura asistenţei primite în scopul realizării acţiunii respective și 

donatorul și/sau partenerul de dezvoltare participant. 

în coloana 8: se descriu dificultăţile întâmpinate (în caz dacă au existat) în procesul de implementare a 

acţiunii, obstacolele care au făcut imposibilă implementarea acţiunii în termenul stabilit de Planul de 

acţiuni, precum şi riscurile inerente. De asemenea, se expun concluziile şi recomandările privind 

înlăturarea deficienţelor constatate. 

în coloana 9: se indică lista documentelor care probează modul de implementare a acţiunii şi care se 

anexează obligatoriu la raport. Tipul documentelor obligatorii se identifică în dependență de acțiune în 

conformitate cu Matricea din Anexa nr. 2. ” 

II. Se modifică Regulamentul cu privire la funcţionarea Grupurilor de lucru pentru  

coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, aprobat prin Ordinul nr. 278 din 13.06.12, după cum urmează: 

1) la punctul 4 lit. c), textul „ , creat prin Decretul Preşedintelui nr. 134-VI din 19.05.2011” se exclude; 

2) la punctul 13, în ultima propoziție, înainte de punct se adaugă textul: „ , iar, dacă acesta lipsește, de 

președintele ședinței ales ad-hoc”. 

3) la punctul 27, textul din ultima propoziție „cu excepţia cazului când se deviază de la acordul stabilit din 

motive întemeiate şi acest lucru nu a fost coordonat în cadrul şedinţei Grupului de lucru” se substituie cu 



textul „iar în cazul când se deviază de la acordul stabilit din motive întemeiate şi acest lucru nu a fost 

coordonat în cadrul şedinţei Grupului de lucru, secretariatul coordonează noua dată a ședinței cu 

președintele Grupului de lucru”;  

4) la punctul 37 lit. f), textul existent se substituie cu „coordonează, în timp util, plasarea documentelor 

relevante activității grupului (agende, procese-verbale, rapoarte, planuri de activitate, studii etc.) pe pagina 

web consacrată reformei;”; 

5) la punctul 39, textul „trimestrială a unei reuniuni comune” se substituie cu textul „periodică a reuniunilor 

comune”; 

6) la punctul 40 ultima propoziție se exclude; 

7) punctul 56 va avea următorul cuprins: „Persoana care nu este membru al Grupurilor de lucru, membru 

supleant, membru observator, persoană invitată de către Grupul de lucru, poate participa la şedinţele 

Grupurilor de lucru, depunînd o cerere prealabilă către secretariatul Grupurilor de lucru cu cel puțin o zi 

pînă la data desfăşurării şedinţei. Dacă spațiul o permite, Secretariatul Grupurilor de lucru invită 

solicitantul la ședință. Din motive întemeiate, precum sunt atitudinea neconstructivă, conflictuală a 

persoanei, dar și altele, membrii Grupului de lucru pot interzice temporar sau total prezența solicitantului 

la ședințele Grupului de lucru respectiv.”;   

8) după punctul 58 se adaugă punctul 59, care va avea următorul cuprins: „În cazul în care reprezentantul 

instituției societății civile-membru cu drept de vot a Grupului sectorial absentează sistematic de la 

ședințele acestuia, sau la solicitarea instituției societății civile-membru, se alege o altă instituție a societății 

civile în calitate de membru cu drept de vot al Grupului respectiv. Înlocuirea se face prin decizia Grupului 

de coordonare, în baza propunerilor venite de la Grupul sectorial, de la membrii observatori sau de la 

membrii Grupului de coordonare.”; 

9) după punctul 59 se adaugă punctul 60, care va avea următorul cuprins: „Ministrul justiției își modifică 

ordinele relevante privind componența instituțională a grupurilor de lucru în baza deciziilor Grupului de 

coordonare. ” 

10) denumirea „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” conținută în anexele 

Ordinului nr. 278 din 13.06.12 se substituie cu „Centrul Național Anticorupţie”. 

 

 

Subiectul IV. Discuții generale cu privire la propunerile membrilor grupului de coordonare și 

stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților 

adiționali. 

 

Doina Cazacu: 

Pe motivul lipsei cvorumului, se propune doar stabilirea datei ședinței viitoare și anume pentru data de 27. 

01. 2014, ora 15:00. 

Gheorghe Malic:  

Ședința se declară închisă. 

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- stabilirea datelor ședinței următoare; 
 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 27  ianuarie 2014 ora 15:00 

- Locul desfășurării: Ministerul Justiției al Republicii Moldova, at. 2, sala 227  

- Subiecte de discutat: Raportul anual pentru 2013. 
 

V. Anexe  

- Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul I; 

- Agenda ședinței; 



- Planul de activitate al Grupului de lucru pentru 2013; 

 

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 

            ________________________                                             _________________________ 

                  Gheorghe MALIC                                                              Doina CAZACU 

 

    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. Natalia VISTERNICEAN Institutul Naţional al Justiţiei 

2. Valeriu CUPCEA  Centrul Național Anticorupție 

3. Vladimir BORDEA Serviciul de Informații și Securitate 

4.  Galina STRATULAT Curtea Supremă de Justiție 

5. Ianina SPINEI Transparency Internațional-Moldova 

6. Gheorghe MALIC Ministerul Afacerilor Interne 

7. Valentin COCÎRLĂ  Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

8. Adela GRICIUC  Comisia Națională de Integritate 

9. Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

10. Galina BOSTAN  Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 

 B. Membrii observatori  

 Radu FOLTEA Ambasada SUA la Chișinău 

C. Membrii invitați  



 Iurie LEVINTE  EUHLPAM 

 Ion  GRAUR Asistent Proiect al UE support în coordonarea reformei în 

justiție 

D. Secretariat  

 Olivia PÎRȚAC Secretariatul Grupurilor de lucru 

 Veronica Vition Secretariatul Grupurilor de lucru 

 Doina Cazacu Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1. Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

2. Inga ALBU Uniunea Avocaților 

3. Dumitru VISTERNICEAN Consiliul Superior al Magistraturii 

4. Valentin COVALI Consiliul Superior al Procurorilor 

5. Lilia IONIȚĂ  Ministerul Justiţiei 

6.  Nadejda VIERU Procuratura Generală 

 

 


